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Pārskats par ainavu plānošanas aspektiem pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos 

 

Izmantotie saīsinājumi 

Ainavu pamatnostādnes - Ainavu politikas pamatnostādnes 2013.-2019. gadam1 

AP - attīstības programma, viens no teritorijas attīstības plānošanas dokumentu veidiem attīstības plānošanai vidējā termiņā, iekļauj rīcības programmu un 

investīciju plānu 

IAS - ilgtspējīgas attīstības stratēģija, ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un 

telpiskās attīstības perspektīva 

ĪADT - īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Latvijā2 

TAPIS - teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma - strukturēts informācijas tehnoloģiju un datubāzu kopums, kuru lietojot tiek nodrošināta teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un īstenošanai nepieciešamās informācijas radīšana, apkopošana, uzkrāšana, apstrādāšana, izmantošana un iznīcināšana; 

TAPL - Teritorijas attīstības plānošanas likums3 

TIAN - teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kas ir teritorijas plānojumu sastāvdaļa 

TP - teritorijas plānojums, vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, 

tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un kuru 

izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai 

 

Pārskata izveides apraksts 

Pamatojoties uz publiski pieejamo informāciju, vērtēts kā pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos (IAS, TP, t.sk. TIAN, un AP) iekļauti ainavu 

plānošanas aspekti: 

1. apskatīti katras pašvaldības publiski pieejamie teritorijas attīstības plānošanas dokumenti (1. IAS, 2. TP un 3. AP, kā arī ainavu tematiskie plānojumi); 

 
1 Informācija par pamatnostādnēm un dokuments pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/sab_aps/?doc=15713 
2 Plašāka informācija pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē: https://daba.gov.lv/public/lat/iadt/ 
3 Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=238807 
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2. attiecībā uz IAS tiek apskatīts, vai tajās ir minētas ainavas kā vērtība, kā arī, vai ir izdalītas ainaviski vērtīgās teritorijas vispārīgi vai telpiski. Papildus tam 

atzīmēts, vai telpiski izdalītas degradētās vai citas īpašas teritorijas; 

3. TP apskatīta ainavisko vērtību aizsardzības nosacījumu iekļaušana TIAN un, vai TP grafiskajā daļā telpiski attēlotas ainaviski vērtīgās teritorijas un vai tām 

ir noteikti īpaši izmantošanas un apbūves nosacījumi. TP grafiskajās daļās ir apskatītas tikai tās ainaviski vērtīgās vai citas ainaviski nozīmīgās teritorijas, 

kas ir ietvertas apzīmējumos. TP paskaidrojuma raksti nav analizēti; 

4. AP apskatīts, vai ir iekļauti uzdevumi/rīcības/pasākumi, kas veicina ainavu saglabāšanu un attīstību, t.sk. teritoriju labiekārtošana u.tml. pasākumi. 

 

Pārskats par ainavu plānošanas aspektiem pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos 

 

Pašvaldības 

nosaukums 

IAS TP, TIAN AP Papildu informācija 

Rīgas pilsēta 2014-2030 

• Ir paredzēta 

pilsētai raksturīgās 

ainavas saglabāšana 

un spilgtu 

laikmetīgu iezīmju 

ieviešana 

• Ir noteiktas ainavu 

vērtības un plānojot 

pilsētas attīstību, 

būtiski, lai ainavas 

pārveides procesā 

netiktu 

pārveidoti tās 

vērtību veidojošie 

elementi 

• Ir telpiski izdalītas 

kultūrvēsturiskā s 

un ainavu telpas 

2006-2018 

(Izstrādāts pirms 

TAPL) 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

 

2018. gadā tika 

apstiprināts un 

publiskajai 

apspriedei nodots 

TP līdz 2030. 

gadam projekts 

 

• TP mērķis ir radīt 

elastīgu teritorijas 

plānošanas 

dokumentu, kas 

sniedz nosacījumus 

pilsētas attīstībai 

saskaņā ar vietas 

vēsturi, kultūru, 

ainavu, 

2014-2020 (ar 2019. 

gada grozījumiem) 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U3.2. Saglabāt un 

attīstīt 

kultūrvēsturiskos 

objektus pilsētas 

centrā un citās 

vēsturiskās apbūves 

teritorijās; U9.2. 

Veicināt 

daudzdzīvokļu 

dzīvojamo rajonu 

renovāciju un 

labiekārtošanu; U9.8. 

Veicināt publiskās 

ārtelpas revitalizācijas 

pasākumus; U14.1. 

Revitalizēt degradētās 

teritorijas un objektus; 

U15.1. Nodrošināt 

efektīvu pilsētas 

dabas, apstādījumu un 

2017. gadā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādes ietvaros tika 

izstrādāti un apstiprināti 11 tematiskie plānojumi, tajā skaitā arī Ainavu 

tematiskais plānojums.  

 

IAS 2014-2030, Telpiskajā perspektīvā ir izdalītas ainavu telpas: 
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pakalpojumu 

piedāvājumu, 

sabiedrības 

līdzdalību un 

potenciālo 

ekonomisko un 

sociālo apstākļu 

izmaiņām 

• TP izstrādē 

ņemtas vērā Rīgas 

telpisko struktūru 

un identitāti 

nosakošās ainavu 

vērtības, kas 

identificētas 

Ainavu tematiskā 

plānojuma 

izstrādes procesā. 

• Ir definēti 

konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

rekreācijas teritoriju 

apsaimniekošanu un 

labiekārtošanu (t.sk. 

ūdensmalas) u.c.) 

 

2019. gadā tika 

uzsākta AP 2021.-

2027. gadam izstrāde 

 

 
Kultūrvēsturiskās un ainavu telpas attīstības vadlīnijas 
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Ainavu tematiskā plāna izstrādes ietvaros tika identificētas Rīgas ainavas: 

 
Identificētās Rīgas ainavas 

Daugavpils 

pilsēta 

2014-2030 

• Ir paredzēts ainavā 

harmoniski iekļaut 

pilsētas sakārtoto 

kultūrvēsturisko 

apbūvi, industriālās 

2006-2018 

(Izstrādāts pirms 

TAPL) 

• Ir nosacījumi 

ainavu aizsardzībai 

 

2014-2020 

Ir uzdevumi/rīcības 

(ainavisko vērtību 

saglabāšanas un 

attīstības 

veicināšanai) 

IAS 2014-2030, Telpiskajā perspektīvā izdalītas īpašas plānošanas teritorijas: 
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teritorijas, 

savrupmāju un 

daudzstāvu māju 

kvartālus un 

revitalizētas 

degradētās būves un 

teritorijas 

• Ir telpiski 

noteiktas 

funkcionālās zonas 

un kultūrvēsturiskās 

teritorijas 

2016. gadā tika 

uzsākta TP 2019.-

2031. gadam 

izstrāde 

 

 
Īpašas plānošanas teritorija, kam ir izstrādātas atsevišķas vadlīnijas to attīstības 

plānošanai 

Jelgavas 

pilsēta 

2007-2020 

(Izstrādāts pirms 

TAPL) 

• Ir noteiktas un 

telpiski izdalītas 

ainaviski vērtīgas 

teritorijas 

 

2019. gadā tika 

uzsākta IAS 2021.-

2035. gadam 

izstrāde 

2009-2021 (ar 

2017. gada 

grozījumiem) 

(Izstrādāts pirms 

TAPL) 

 • Ir nosacījums 

nojaukt būvi, ja tā 

bojā ainavu 

 

2018. gadā tika 

uzsākta TP  

izstrāde 

2014-2020 

Ir uzdevumi/rīcības 

(kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

apsaimniekošana, kas 

ietverta 3.rīcībpolitikā 

(RP3)) 

 

2019. gadā tika 

uzsākta AP 2021.-

2027. gadam izstrāde 

IAS 2007-2019, Telpiskajā perspektīvā izdalītas Ainaviski vērtīgās teritorijas: 
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Jelgavas pilsētas telpiskās attīstības perspektīva, kura iekļauj Ainaviski vērtīgās 

teritorijas 

Jēkabpils 

pilsēta 

2014-2030 

•Ir telpiski izdalīti 

kultūrvēsturiski, 

saimnieciski un 

mākslas objekti 

2007-2019 

(Izstrādāts pirms 

TAPL) (spēkā) 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

 

2019-2030 (spēkā - 

nav piemērojams) 

2012-2018 

Ir uzdevumi/rīcības 

(degradēto teritoriju 

revitalizācija) 

IAS 2014-2030 , Telpiskajā perspektīvā izdalītas pilsētas vārti un Jēkabpils 

atpazīstamību veidojoši objekti, kam ir nozīme pilsētas ainavā: 
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• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Ir definēti 

risinājumi kultūras 

mantojuma 

aizsardzības un 

pilsētvides 

ainavisko vērtību 

saglabāšanas jomā 

• TIAN ir iekļauta 

apakšnodaļa, kas 

nosaka 

pamatprasības 

nozīmīgāko 

ainavas telpu, 

panorāmas, ielu 

perspektīvu, 

vēsturiskās 

pilsētvides 

dominanšu, 

nozīmīgo skatu 

punktu, skatu vietu 

un panorāmas 

uztveres zonu 

aizsardzībai 
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TP 2019-2030, Grafiskajā daļā ir attēlotas pilsētas ainaviskās vērtības: 

 
Pilsētas ainaviskās vērtības 

Jūrmalas 

pilsēta 

2010-2030 

(Izstrādāts pirms 

TAPL) 

No 2012. gada (ar 

2016. gada 

grozījumiem) 

2014-2020 

Ir uzdevumi/rīcības 

(labiekārtošana) 

Tematiskais plānojums „Ķemeru attīstības vīzija” ietver ainaviskos aspektus, 

informāciju par ainaviski vērtīgiem objektiem un rīcības degradēto teritoriju 

revitalizācijai un ainavisko vērtību aizsardzībai un ainavas attīstībai. 
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• Paredzēta dabas 

teritoriju saudzīga 

apsaimniekošana un 

kūrortvides 

saglabāšana 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

 

2018. gadā uzsākta 

grozījumu izstrāde 

 

Liepājas 

pilsēta 

Līdz 2030. gadam 

• Ir noteiktas 

Vadlīnijas 

kultūrvēsturiski 

nozīmīgu un 

ainaviski vērtīgu 

teritoriju attīstībai 

• Ir noteiktas 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas 

• Ir telpiski izdalītas 

kultūrvēsturiski 

nozīmīgas un 

ainaviski vērtīgas 

teritorijas 

No 2012. gada 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizardzībai 

• Ir telpiski 

izdalītas Liepājas 

cietokšņa 

fortifikācijas būvju 

teritorijas 

2015-2020 

Ir uzdevumi/rīcības 

(labiekārtošana) 

Liepājas pilsētai apstiprināts tematiskais plānojums „Liepājas pilsētas 

pludmales un piekrastes attīstība”, kas ietver arī ainavu jomu. 

 

IAS 2015-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā ietverta informācija par ainaviski 

vērtīgajām teritorijām: 
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Kultūrvēsturiski nozīmīgas un ainaviski vērtīgas teritorijas 
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TP no 2012. gada, TIAN pielikumā iekļauta karte ar pilsētbūvnieciski nozīmīgiem 

skatiem: 

 
Pilsētbūvnieciski nozīmīgi skati 
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Rēzeknes 

pilsēta 

Līdz 2030. gadam 

• Ir definēts, ka 

Rēzeknes upes 

ieleja kalpo kā 

galvenais pilsētas 

zaļais koridors 

• Ir telpiski 

noteiktas dabas 

teritorijas, kam ir 

ainaviski 

papildinoša loma 

pilsētā 

2018-2030 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Ir telpiski izdalīta 

Vietējas nozīmes 

kultūrvēsturiskā un 

dabas teritorija 

(TIN4) 

2014-2020 

Ir uzdevumi/rīcības 

(labiekārtošana, 

degradēto teritoriju 

revitalizācija) 

IAS līdz 2030. gadam, Telpiskās attīstības perspektīvā ietverta informācija par dabas 

teritorijām un apstādījumiem, kam ir ainaviski papildinoša loma: 

 
Dabas teritoriju telpiskā struktūra 2030. gadā 
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Valmieras 

pilsēta 

2015-2030 

• Ir paredzēta 

industriālo teritoriju 

harmoniska attīstība 

pilsētvides ainavā 

• Paredzēts saglabāt 

līdzsvaru starp 

dabas (zaļajām) 

teritorijām un 

apbūvi, saglabājot 

zaļas pilsētas tēlu 

• Ir telpiski 

noteiktas ainaviski 

vērtīgās teritorijas 

No 2017.gada 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

2015-2020 

Ir uzdevumi/rīcības 

(dabas un 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma izpēte,  

degradēto teritoriju 

revitalizācijas 

pasākumi un 

labiekārtošana) 

IAS 2015-2030, Dabas teritoriju struktūra, ainaviski vērtīgas dabas teritorijas, 

kultūras pieminekļi: 

 
Dabas teritoriju struktūra, ainaviski vērtīgas dabas teritorijas, kultūras pieminekļi 

Ventspils 

pilsēta 

2014-2030 

• Ir paredzēta 

ainavisko principu 

ievērošana 

• Ir konkrēti 

noteikts paredzēts 

attīstot un 

labiekārtojot 

2006-2018 

(Izstrādāts pirms 

TAPL) 

• Ir nosacījumi 

ainavu 

aizsardzībai, t.sk. 

apbūves augstuma 

ierobežojumi u.c. 

2014-2020 (ar 2018. 

gada grozījumiem) 

Ir uzdevumi/rīcības 

(S-3-4 Atbalstīt 

kultūras mantojuma 

saglabāšanu; P-5-2 

Veidot tīru, sakārtotu, 

veselīgu un saistošu 

IAS 2014-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalītas kultūrvēsturiski nozīmīgas 

teritorijas: 
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kultūrvēsturiski 

nozīmīgās 

teritorijas, saglabāt 

to vēsturiskajai 

pilsētainavai 

raksturīgās iezīmes 

• Telpiski izdalītas 

kultūrvēsturiski 

nozīmīgās 

teritorijas 

 

2018. gadā 

apstiprināts un 

publiskajai 

apspriedei nodots 

IAS līdz 2030. 

gadam grozījumu 

projekts 

 

• Ir paredzēta 

ainavisko principu 

ievērošana 

• Ir konkrēti 

noteikts paredzēts 

attīstot un 

labiekārtojot 

kultūrvēsturiski 

nozīmīgās 

teritorijas, saglabāt 

to vēsturiskajai 

pilsētainavai 

raksturīgās iezīmes 

• Telpiski izdalītas 

kultūrvēsturiski 

nozīmīgās 

teritorijas 

2017. gadā tika 

uzsākta TP izstrāde 

dzīves un darba telpu; 

P-5-3 Veidot 

iedzīvotājiem un 

tūristiem pievilcīgas 

pilsētas dizainu; P-5-4 

Veicināt sabiedrības 

izglītošanos par dabas 

vērtībām; P-7-2 

Pilnveidot 

aizsargājamo un citu 

dabas teritoriju 

infrastruktūru) 

 

 
Dzīvojamā un sabiedriskas nozīmes telpiskā struktūra 
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Pilsētas zaļā telpiskā struktūra 

Ādažu novads 2013-2037 

• Ir noteiktas Īpaši 

ainaviski vērtīgas 

teritorijas: Lielā 

Baltezera salu dabas 

liegums, Lielukas 

un Mazuikas ezeri 

un Aizsargājamo 

ainavu apvidi 

No 2018. gada 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Ir telpiski 

izdalītas ainaviski 

nozīmīgās 

teritorijas 

2016-2022 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U3.1.8: Saglabāt, 

sakopt un aizsargāt 

dabas resursus, 

labiekārtot degradētās 

teritorijas) 

TP no 2018. gada: 
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„Ādaži” ar 

bioloģiski vērtīgo 

sausu virsāju un 

klaju iekšzemes 

kāpu ainavu 

• Ainaviski 

interesanti un 

saglabājami ir 

īpatnējie dīķu 

veidojumi pie 

Iļķenes, pussala 

pretim Gaujas 

kanālam, Muižas 

parks u.c. 

• Ir paredzēts 

novērst ainavu 

degradējošu objektu 

būvniecību 

ainaviskajās 

teritorijās 

• Telpiski izdalīta 

Valsts nozīmes 

arhitektūras 

pieminekļa Ādažu 

(Baltezera) 

baznīcas 

kultūrvēsturiskās 

ainavas 

aizsardzības 

teritorija (TIN15), 

Vietējas nozīmes 

kultūrvēsturiskās 

un dabas teritorijas 

(TIN4) un 

Degradētās 

teritorijas (TIN8) 

 

 
Ainavas, skatu perspektīvas un nozīmīgākā gājēju infrastruktūra 
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Teritorijas ar īpašiem noteikumiem 
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Aglonas 

novads 

2013-2037 

• Ir vispārīgi par 

ainavu jomu 

• Ir izdalītas 

ainaviski vērtīgas 

teritorijas 

2013-2025 

• Ir nosacījumi 

ainavu aizsardzībai 

2019-2025 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U.10.1. Uzlabot 

publiskās ārtelpas 

teritoriju pieejamību 

un labiekārtojumu) 

IAS 2013-2037: 

 
Aizsargājamās dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas Aglonas novadā 

Aizkraukles 

novads 

2014-2025 

• Ir vispārīgi par 

ainavu jomu 

• Ir telpiski 

noteiktas ainavu un 

kultūrvēsturiskās 

teritorijas 

2014-2026 

• Ir nosacījumi 

ainavu aizsardzībai 

2014-2020 

Ir uzdevumi/rīcības 

(3.4.6. „Sakopt un 

pilnveidot 

kultūrvēsturisko 

ainavu”, 3.4.7. 

„Sakopt 

degradētās 

teritorijas”) 

IAS 2014-2025, Telpiskās attīstības perspektīvā attēlotas ainavu un kultūrvēsturiskās 

teritorijas: 
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Aizkraukles novada telpiskās attīstības virzieni 

Aizputes 

novads 

2012-2030 

• Ir vispārīgi par 

ainavu jomu 

• Ir telpiski izdalīti 

ainavu koridori 

2012-2023 

• Ir nosacījumi 

ainavu aizsardzībai  

• Ir telpiski 

atzīmētas vērtīgo 

ainavu teritorijas 

 

2012-2018 

Ir uzdevumi/rīcības 

(labiekārtošana un 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

saglabāšanas plāna 

izstrāde) 

IAS 2012-2030, Telpiskajā struktūrā izdalīti ainavu koridori: 
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2019. gadā uzsākta 

TP grozījumu 

izstrāde 

2019. gadā 

apstiprināts un 

publiskajai apspriedei 

nodots AP 2019.-

2025. gadam projekts 

 

Ir uzdevumi/rīcības 

(rīcību virzienā R2.5. 

Labiekārtojums un 

vide definētie 

pasākumi) 

 

 
Aizputes novada dabas un kultūrvēsturiskie pieminekļi un rekreācijas teritorijas 

Aknīstes 

novads 

2014-2030 

• Ir paredzēta Vidi 

degradējošo 

objektu, teritoriju 

sakārtošana un upju 

krastu sakopšana 

2009. gada 

dokuments 

(Izstrādāts pirms 

TAPL) 

 

• 2006-2018 

2014-2020 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U5. Saglabāt un 

attīstīt novada 

kultūrvēsturisko 

mantojumu, vidi) 

IAS 2014-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalītas lauku ainavas, rūpnieciskās 

ainavas un nozīmīgas skatu vietas: 
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• Ir telpiski izdalītas 

lauku ainavas, 

rūpnieciskās 

ainavas un 

nozīmīgas skatu 

vietas 

Aknīstes pilsētai ar 

lauku teritoriju 

TIAN iekļauti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai, t.sk. 

specifiski apbūves 

nosacījumi 

• Asares pagasta 

(2003-2015) un  

Gārsenes pagasta 

(2008-2020) TIAN 

iekļauti nosacījumi 

ainavu aizsardzībai 

un grafiskajā daļā 

ir telpiski izdalītas 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas 

 

2019. gadā tika 

uzsākta TP 2019.-

2030. gadam 

izstrāde 

 

 
Dabas, kultūrvēsturiski un ainaviski nozīmīgās teritorijas 
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Asares pagasta TP 2003-2015 TIAN izdalītas ainaviski vērtīgās teritorijas: 

1) pieupes ainavas Dobes upes apkārtnē; 

2) regulējamās ainavas teritorijas (starp Dobes upes ieleju un Vilkupe - Bebrene 

ceļu); 

3) vērtīgās ceļu ainavu teritorijas (augstvērtīga ainava) (autoceļa Vilkupe - Bebrene 

apkārtnē). 

Alojas novads 2013-2030 

• Ir noteikts rīcības 

virziens ainavisko 

vērtību vairošanai 

• Ir telpiski izdalītas 

kultūrvēsturiski 

nozīmīgas 

teritorijas 

2013-2024 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Grafiskajā daļā 

atļautās 

izmantošanas kartē 

izdalītas 

Ainaviskas skatu 

vietas 

2013-2019 

Ir uzdevumi/rīcības 

(labiekārtošana, 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

atjaunošana) 

 

2019. gadā tika 

uzsākta AP 2020.-

2027. gadam izstrāde 

IAS 2013-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalītas kultūrvēsturiski nozīmīgas 

ainavas: 

 
Alojas novada teritorijas dabas un kultūrainavas galvenās vienības 
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Alsungas 

novads 

2015-2030 

• Ir noteikts atbalsts 

novadam raksturīgo 

dabas un 

kultūrvēsturisko 

ainavu saglabāšanai 

un pilnveidošanai 

• Ir telpiski izdalītas 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas 

2009. gada 

dokuments 

(Izstrādāts pirms 

TAPL) 

• Ir nosacījumi 

ainavu aizsardzībai 

• Ir telpiski 

izdalītas 

ainaviski vērtīgas 

lauksaimniecības 

zemes 

2015-2020 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U8 Nodrošināt 

ainaviskas vides 

aizsardzību; U10 

Nodrošināt 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma attīstību) 

IAS 2015-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalītas augstvērtīgas mozaīkveida 

ainavas un ainavas ar lielu dabas un kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī vizuāli 

augstvērtīgas atklātas plašas ainavas: 

 
Alsungas novada dabas teritorijas 
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Alsungas novada kultūrvēsturiskā mantojuma teritorijas un objekti 
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TP 2015-2030, Grafiskajā daļā izdalītas ainaviski vērtīgas lauksaimniecības zemes:

 

 
Alūksnes 

novads 
2012-2030 

• Ir vadlīnijas 

apdzīvotības 

koncentrēšanai un 

tradicionālo lauku 

sētu ainavu 

saglabāšanai 

• Ir telpiski izdalītas 

aizsargājamās 

ainavas 

2015-2027 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai, TIAN 

noteiktas prasības 

ainavisko skatu 

punktu un skatu 

līniju aizsardzībai 

• Grafiskajā daļā 

telpiski atzīmētas 

degradētās 

teritorijas un 

atļautās 

2011-2017 

Ir uzdevumi/rīcības 

(labiekārtošana) 

 

2017. gadā tika 

uzsākta AP 2018.-

2022. gadam izstrāde  

IAS 2012-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalītas aizsargājamās ainavas: 
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izmantošanas 

kartēs noteikti 

Ainaviski vērtīgie 

ceļu posmi un 

Ainaviski vērtīgi 

skatu punkti ar 

areālu 

 

 
Novada perspektīvā telpiskā struktūra 
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TP 2015-2027, Grafiskajā daļā izdalītas ainaviski vērtīgie skatu punkti ar areālu un 

ainaviski vērtīgie ceļu posmi: 

 

 
Fragments no Annas pagasta teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma kartes 

Amatas 

novads 

Līdz 2037. gadam 

• Ainavas definētas 

kā saudzējams 

resurss 

• Ir telpiski  

atzīmētas vērtīgās 

ainavas 

2014-2025 (ar 

2018.gada 

grozījumiem) 

• Ir vispārīgi 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

2013-2019 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U12 Labiekārtot 

publisko ārtelpu un 

pasākums R 2.14  

Ainavu elementu 

sakopšana) 

IAS 2014-2037, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalītas vērtīgās ainavas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.01.2020. 

28 

 

 
Amatas novada kopīgo interešu teritorijas 
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Auces novads 2013-2030 

• Ir paredzēta 

ainavu saglabāšana 

• Ir telpiski izdalītas 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas un 

ainaviski vērtīgie 

ceļi 

2013-2025 

• Ir vispārīgi 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

2019-2025 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U.3.5.2. Vides 

degradējošu faktoru 

mazināšana novadā) 

IAS 2013-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalītas ainaviski vērtīgās teritorijas 

un ainaviski vērtīgie ceļi: 

 
Dabas, ainaviski vērtīgās un kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas 
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Apes novads 2013-2030 

• Ir noteiktas 

ainaviskās vērtības 

• Ir paredzēts 

nodrošināt apbūves 

iekļaušanos ainavā 

2014-2025 

• Ir vispārīgi 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

2014-2020 

Ir uzdevumi/rīcības 

(izstrādāt Gaujienas 

muižas parka ainavu 

attīstības un 

aizsardzības projektu 

un realizēt Gaujienas 

muižas parka ainavu 

attīstības projektu, kā 

arī veikt ainaviskās 

vides sakopšanu 

un uzturēšanu) 

Apes novadā atrodas aizsargājamo ainavu apvidus „Veclaicene” un Gaujienas 

kultūrvēsturiskā ainava ir iekļauta Eiropas Kultūras mantojuma sarakstā. 

Babītes 

novads 

Līdz 2030. gadam 

• Ir vispārīgi 

paredzēts saglabāt 

pievilcīgu 

(ainavisku) 

dzīvesvidi 

• Ir telpiski izdalītas 

ainaviskās telpas 

2008-2020 (ar 

grozījumiem 2013. 

gadā) 

• Ir nosacījumi 

ainavu aizsardzībai 

 

2019. gadā 

apstiprināts un 

publiskajai 

apspriedei nodots 

TP no 2018. gada 

projekts 

 

• Ainavu tematiskā 

plānojuma 

ieteikumi un 

izpētes ir integrētas 

teritorijas 

plānojuma 

risinājumos 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Ir telpiski 

izdalītas ainaviski 

nozīmīgās 

teritorijas 

2014-2020 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U1.2 Kultūras 

mantojuma un 

ainavisko vērtību 

saglabāšana) 

2016 gadā ir izstrādāts un apstiprināts Babītes novada ainavu struktūras 

tematiskais plānojums. 

 

Babītes novada ainavu struktūras tematiskajā plānojumā ietverta karte ar 

rekomendācijām ainavu vērtību veidošanai: 

 
Rekomendācijas Babītes novada ainavas vērtību veidošanai 
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• Telpiski izdalīta 

Ķemeru Nacionālā 

parka teritorija 

(TIN17) 

IAS līdz 2030. gadam, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalītas ainaviskās telpas: 

 
Dabas, kultūrvēsturiskās un ainaviskās telpas 

Baldones 

novads 

Līdz 2030. gadam 

• Mērķis attīstīt 

meža parka 

ainaviskās apbūves 

teritorijas, kas ir 

atšķirīgas no 

intensīvi apbūvētās 

Pierīgas 

2013-2024 

• Ir vispārīgi 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

2014-2020 

Ir uzdevumi/rīcības 

(RV7-2-3 Baldones 

novada ainavu 

tematiskā plāna 

izstrāde) 

 

Baltinavas 

novads 

Līdz 2030. gadam 

• Ir iekļauta ainavu 

saglabāšana caur 

dabas un kultūras 

mantojuma 

saglabāšanu 

• Ir telpiski izdalīti 

ainaviski ceļi 

2013-2025 

• Ir vispārīgi 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

2012-2018 

Ir uzdevumi/rīcības 

(labiekārtošana) 

 

2019. gadā 

apstiprināts un 

publiskajai apspriedei 

nodots AP 2019.-

2025. gadam projekts 

 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U8.2.3. Ainaviskās 

IAS līdz 2030. gadam, Novada telpiskā attīstībā izdalīti ainaviskie ceļi: 
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dabas teritorijas 

saglabāšana un 

popularizēšana) 

 

 
Lauku teritorijas attīstība 
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TP 2013-2025, Grafiskajā daļā iekļautas ainaviskās teritorijas: 

 

 

Fragments no Baltinavas novada plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 

Balvu novads 2014-2030 

• Ir iekļautas 

Vadlīnijas 

kultūrvēsturisku un 

dabas ainavu 

teritoriju 

saglabāšanai un 

atjaunošanai 

• Ir telpiski izdalītas 

kultūrvēsturiskās 

ainavas 

2012-2023 

• Ir vispārīgi 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

2018-2024 

Ir ar ainavu 

pastarpināti saistīti 

uzdevumi/rīcības 

(U7 Sekmēt 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

apsaimniekošanu un 

aizsardzību; U26 

Nodrošināt publiskās 

ārtelpas teritoriju 

labiekārtošanu un 

izveidi) 

IAS 2013-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalītas kultūrvēsturiskās ainavas: 
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Vēlamā telpiskā struktūra 2030. gadā 
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Kultūrvēsturiskie objekti un ainavas, kā arī īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkls 
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Bauskas 

novads 

2012-2030 

• Telpiski izdalīta 

kultūrvēsturiska 

telpa 

2012-2023 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Ir izvirzītas 

prasības lokālo 

ainavu plānu 

izstrādei 

• Telpiski izdalīti: 

- ainaviski ceļi 

- pašvaldības 

nozīmes 

kultūrvēsturiskā un 

dabas teritorija 

- aizsargājamās 

alejas 

 

2019. gadā ir 

apstiprināts un 

publiskajia 

apspriedei nodots 

jauna TP projekts 

 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Telpiski izdalītas 

Vietējas nozīmes 

kultūrvēsturiskās 

un dabas teritorijas 

(TIN4); Ainaviski 

vērtīgas teritorijas 

(TIN5) 

• Ir definētas 6 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas (TIN5) - 

Bauskas 

vecpilsētas 

pilsētbūvniecības 

2012-2018 

(pagarināta līdz 2020. 

gadam) 

Ir uzdevumi/rīcības 

(ainavu arhitekta 

nodrošināšana un 

labiekārtošanas 

koncepcijas izstrāde 

katrai apdzīvotai 

vietai) 

IAS 2012-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā atzīmēta Bauskas vecpilsētas telpa: 

 
Bauskas pilsētas telpiskās attīstības perspektīva 

 

TP 2012-2023, Grafiskajā daļā attēloti ainaviskie ceļi: 

 

 
Fragments no Bauskas novada plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 
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ainava; Mūsas 

ainava; Mežotnes - 

Jumpravas ainava 

un Vimbu ainava; 

“Miķeļu” ainava; 

Lejenieku - 

Mēmeles ainava, 

lai nodrošinātu 

Bauskas novadam 

nozīmīgo ainaviski 

vērtīgo teritoriju 

pārvaldību, 

aizsardzību, 

uzturēšanu un 

attīstību. 

Beverīnas 

novads 

2012-2024 

• Ir noteikts, ka 

teritorijas 

plānojumā jāizdala 

reģiona nozīmes 

ainaviskās 

teritorijas kā 

areālus, ko raksturo 

augsta estētiskā un 

kultūrvēsturiskā 

kvalitāte 

• Ir telpiski izdalītas 

vērtīgās lauku 

ainavas 

2012-2024 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Ir telpiski 

atzīmētas vērtīgās 

lauku ainavas un 

degradētās 

teritorijas 

2019-2024 

Ir ar ainavu 

pastarpināti saistīti 

uzdevumi/rīcības 

(1.1.RV Droša un 

kvalitatīva dzīves 

vide, radot labvēlīgus 

apstākļus jaunu 

dzīvesvietu izveidei 

novada teritorijā; 1.6. 

RV: Pievilcīgas vides 

radīšana sakoptībai, 

rekreācijai un saturīga 

brīvā laika 

pavadīšanai, dabas 

resursu uzlabošana un 

vides risku 

mazināšana Beverīnas 

novada teritorijā un 

3.3.RV: Izmantots 

kultūrvēsturiskais 

mantojums un 

teritorijas unikālie 

objekti tūrisma 

Beverīnas novada teritorijā atrodas aizsargājamo ainavu apvidus “Ziemeļgauja”. 

 

IAS 2012-2024, Novada attīstības telpiskajā perspektīvā dabas un ainavu tūrisms, 

ūdenstūrisms ir definētas kā viens no telpiskās struktūras attīstības virzieniem:  

 
Beverīnas novada telpiskā struktūra, attīstības virzieni un administratīvie centri  
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uzņēmējdarbības 

attīstībai) 

TP 2012-2024, Grafiskajā daļā attēlotas vērtīgās lauku ainavas: 

 

 
Fragments no Beverīnas novada plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 

Brocēnu 

novads 

2015-2030 

• Ir paredzēts 

saglabāt raksturīgo 

kultūrvēsturisko 

ainavu ar 

atsevišķām 

viensētām un to 

grupām, 

lauksaimnieciskās 

ražošanas ēkām un 

būvēm, tūrisma un 

atpūtas 

pakalpojumu 

objektiem 

• Ir telpiski izdalītas 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas 

2017-2030 

• Ir vispārīgi 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Telpiski 

atzīmētas 

degradētās 

teritorijas 

2014-2020 

Ir uzdevumi/rīcības 

(labiekārtošana) 

IAS 2015-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā atzīmētas ainaviski vērtīgās 

teritorijas: 
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Ainaviski vērtīgās un kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas 

Burtnieku 

novads 

2012-2030 

• Ir izdalītas 

ikdienas sadzīves 

ainavas, īpašās 

2012-2024 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

2019-2025 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U.3.3. Saglabāt un 

attīstīt 

IAS 2012-2030, Izdalītas īpašās ainavu telpas un vizuāli nozīmīgo ainavu telpas: 
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ainavas un ņemts 

vērā arī Ziemeļu 

Biosfēras rezervāta 

ainavu ekoloģiskais 

plāns 

• Ir telpiski izdalītas 

īpašo ainavu telpas 

un vizuāli nozīmīgo 

ainavu telpas 

kultūrvēsturisko 

mantojumu un 

tradīcijas; U.7.3. 

Attīstīt tūrisma 

infrastruktūru un 

objektus; U.10.1. 

Nodrošināt vides 

resursu ilgtspējīgu 

izmantošanu un 

aizsardzību; U.10.2. 

Nodrošināt Burtnieka 

ezera un tā apkārtnes 

ilgtspējīgu 

apsaimniekošanu; 

U.11.1. Uzlabot 

publiskās ārtelpas 

teritoriju pieejamību 

un labiekārtojumu; 

U.11.5. Veicināt 

neapsaimniekoto 

īpašumu un degradēto 

teritoriju 

apsaimniekošanu un 

revitalizāciju) 

 

 

 
Novada ainavu telpu struktūra 

Carnikavas 

novads 

2014-2030 

• Ir konkrētas 

vadlīnijas ainaviski 

vērtīgo Baltijas 

jūras piekrastes un 

Gaujas grīvas 

ainavu teritoriju 

aizsardzībai 

• Ir telpiski izdalītas 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas - Baltijas 

jūras piekraste un 

2018-2028 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Ir telpiski 

izdalītas ainaviski 

nozīmīgās 

teritorijas 

• Telpiski izdalīta 

ainaviski nozīmīga 

teritorija - Gaujas 

2015-2021 

Ir ar ainavu 

pastarpināti saistīti 

uzdevumi/rīcības 

(U4.3.1: Kultūras 

mantojuma 

apzināšana, 

saglabāšana, 

attīstīšana un 

izmantošana; HU1.3: 

Degradēto teritoriju 

IAS 2014-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā attēlotas ainaviski vērtīgās teritorijas 

(Baltijas jūras piekraste un Gaujas grīvas ainavu teritorija): 
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Gaujas grīvas 

ainavu teritorija 

grīvas apkārtne 

(TIN5) 

apzināšana un 

sakopšana) 

 

 
Carnikavas novada dabas un ainavas aizsardzības un kultūrvēsturiskās teritorijas 
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TP 2018-2028, Funkcionālajā zonējumā ir izdalītas ainaviski vērtīgas teritorijas:

 

 
Fragments no Carnikavas novada teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma kartes 

Cēsu novads Līdz 2030. gadam 

• Ir paredzēts, ka 

dabas vide ir 

ainaviski 

daudzveidīga, 

sakopta, tiek 

aizsargātas novada 

dabas mantojuma 

2016-2026 

• Ir konkrēti 

nosacījumi 

• Telpiski izdalītas 

Cēsu novada 

ainavu vērtības un 

riski 

 

2013-2019 

Ir uzdevumi/rīcības 

 

2019. gadā uzsākta 

AP 2020.-2026. 

gadam izstrāde 

IAS līdz 2030. gadam, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalītas dažādas ainavu 

telpas: 

 

 

 

 

 

 



15.01.2020. 

43 

vērtības un 

viensētas tiek 

apdzīvotas, ainavas 

sakoptas un lauki 

apstrādāti 

• Ir telpiski izdalītas 

dažādas ainavu 

telpas 

2019. gadā uzsākta 

TP grozījumu 

izstrāde 

 

 
Cēsu novada ainavu teritorijas  
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TP 2016-2026, Grafiskajā daļā attēlotas ainaviskās vērtību un risku teritorijas: 

 

 
Cēsu novada ainavu vērtības un riski 

Cesvaines 

novads 

2012-2024 

• Ir noteiks vidēja 

termiņa mērķis: 

Saglabāt atvērtas 

telpas kvalitāti, 

2008-2020 

(ar grozījumiem 

2013. gadā) 

 

2019-2026 

Ir ar ainavu 

pastarpināti saistīti 

uzdevumi/rīcības 

IAS 2012-2024, Telpiskās attīstības perspektīvā attēlotas tūrisma un kultūrainavu 

teritorijas: 
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raksturīgās 

Vidzemes ainavas, 

tradicionālo dzīves 

veidu un 

kultūrvēsturisko 

vidi 

• Ir telpiski izdalītas 

tūrisma un 

kultūrainavu 

teritorijas 

• TIAN iekļauti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

 

2019. gadā tika 

uzsākta TP 2020.-

2032. gadam 

izstrāde 

(U2.1.4.: Teritorijas 

labiekārtošana) 

 

 
Vēlamās telpiskās struktūras vīzija 
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Ciblas novads 2012-2030 

• Ir noteikts 

vispārīgi par 

daudzveidīgu 

ainavu saglabāšanu 

2013-2025 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

2019-2025 

Ir ar ainavu 

pastarpināti saistīti 

uzdevumi/rīcības 

(U1.2.4. Teritorijas 

labiekārtošana; 

U7.1.1.Sakārtot 

kultūrvēsturisko 

objektus; 

U7.2.2.Dabas objektu 

labiekārtošana) 

 

Dagdas 

novads 

Līdz 2030. gadam 

• Ir noteikts 

konkrētas 

mozaīkveida zemes 

izmantošanas 

teritorijas, 

vienlaicīgi racionāli 

izmantojot un 

saglabājot 

kultūrvēsturisko un 

novadam raksturīgo 

ainavisko vidi 

2013-2024 

• Ir nosacīti 

konkrēti 

nosacījumi ainavu 

saglabāšanai un 

plānošanai 

• Telpiski izdalītas 

ainaviski 

nozīmīgās 

teritorijas 

2013-2019 

Ir uzdevumi/rīcības 

(lauku vides attīstība) 

TP 2013-2024, TIAN 13. pielikumā attēlotas ainaviski nozīmīgas teritorijas: 

 
Ainaviski nozīmīgās teritorijas, skatu punkti, ainaviskie ceļi 

Daugavpils 

novads 

2015-2030 

• Ir paredzēts 

veicināt novada 

ainavu 

2012-2023 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

2012-2018 

Ir uzdevumi/rīcības 

(saglabāt lauku 

IAS 2012-2024, Telpiskās attīstības perspektīvā attēloti ainaviski vērtīgi areāli un 

ainaviskie ceļi: 
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daudzveidības, 

rakstura un 

kultūrvēsturiskās 

identitātes 

saglabāšanu 

• Ir telpiski izdalīti 

ainaviski vērtīgi 

areāli un ainaviskie 

ceļi 

• Telpiski izdalīti 

ainavu telpas un 

ainaviskie ceļi 

teritorijām raksturīgās 

ainavas) 

 

 
Daugavpils novada ainaviski vērtīgas teritorijas 
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TP 2012-2023, Grafiskajā daļā izdalīti ainavu telpas un ainaviskie ceļi: 

 
Tematiskā kartoshēma Nr. 12. Daugavpils novada īpašo ainavu areāli 
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Dobeles 

novads 

2013-2030 

• Telpiskās 

attīstības 

perspektīvā akcents 

uz apbūves 

koncentrēšanu 

esošajos ciemos un 

pamesto teritoriju 

izmantošanu 

• Telpiski izdalītas 

tikai 

kultūrvēsturiskās 

teritorijas 

(punktveida objekti) 

2013-2025 (ar 

2017. gada 

grozījumiem) 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Grafiskajā daļā 

izdalītas novada 

nozīmes ainavu un 

rekreācijas 

teritorijas 

2014-2020 

Ir ar ainavu 

pastarpināti saistīti 

uzdevumi/rīcības 

(U19 Nodrošināt 

dabas un 

kultūrvēsturisko 

pieminekļu 

saglabāšanu un 

pašvaldības 

nekustamo īpašumu 

efektīvu 

apsaimniekošanu; 

U20 Veicināt 

teritorijas 

labiekārtošanu un 

racionālu 

izmantošanu) 

IAS 2013-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā atzīmēti kultūrvēsturisko teritoriju 

punkti: 

 
Dobeles novada attīstības plānotā perspektīva 
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TP 2013-2025, Grafiskajā daļā atzīmētas novada nozīmes ainavu un rekreācijas 

teritorijas: 

 

 
Fragments no Dobeles novada plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 
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Dundagas 

novads 

2014-2030 

• Ir saglabājamas un 

atbilstoši uzturamas 

kultūrvēsturiski 

nozīmīgās 

teritorijas 

• Ir telpiski izdalītas 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas 

2004-2016 (ar 

2014. gada 

grozījumiem)  

• TIAN ir 

nosacījumi 

apbūvei, lai 

iekļautos ainavā 

• Telpiski izdalītas 

degradētās 

teritorijas - 

bioloģiski un 

ainaviski 

nevērtīgas 

teritorijas 

 

2019. gadā 

apstiprināts un 

publiskajai 

apspriedei nodots 

TP no 2018. gada 

projekts 

 

• Ir vispārīgi 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai (kā 

viena no prasībām 

alternatīvo 

energoapgādes 

objektu 

izvietošanai ir 

sagatavots 

ietekmes uz 

ainavas 

izvērtējums) 

2014-2020 

Ir uzdevumi/rīcība 

(labiekārtošana un 

ainavu analīzes 

pieprasīšana 

alternatīvās enerģijas 

projektu attīstības 

sākumposmā) 

IAS 2014-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā attēlotas ainaviski vērtīgās 

teritorijas: 

 
Dabas teritoriju telpiskā struktūra, kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas, ainaviski 

vērtīgās teritorijas 
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Kolkas pagasta TP grafiskajā daļā atzīmētas bioloģiski un ainaviski nevērtīgās 

teritorijas: 

 

 
Fragments no Kolkas pagasta plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 

Durbes 

novads 

2014-2039 

• Noteikts 

stratēģiskais mērķis 

SM3 - Ainaviska un 

sakopta dzīves vide 

ar bagātu dabas un 

kultūras mantojumu 

• Ir noteiktas 

Vadlīnijas 

apdzīvojuma 

plānošanai un 

pakalpojumu 

2013-2025 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Telpiski izdalītas 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas 

2013-2019 

Ir uzdevumi/rīcības 

(labiekārtošana un 

Durbes ezera pļavu un 

tam pieguļošo 

teritoriju attīstības 

plāna izstrāde) 

IAS 2014-2039, Telpiskās attīstības perspektīvā iekļauta karte: 
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nodrošināšanai - 

Lauku teritorijā 

jāsaglabā raksturīgā 

kultūrvēsturiskā 

ainava 

• Ir telpiski izdalītas 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas 

 

 
Dabas teritoriju telpiskā struktūra Durbes novadā 
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TP 2013-2025, Grafiskajā daļā atzīmētas ainaviski vērtīgās teritorijas (TIN5): 

 

 
Fragments no Durbes novada plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 

Engures 

novads 

2013-2030 

• Attīstot tūrismu, 

nosacījums saglabāt 

vietas kultūrainavu, 

tradīcijas, dabas 

mantojumu 

2013-2025 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

un vēsturiskās 

apbūves 

saglabāšanai 

2012-2018 

Ir uzdevumi/rīcības 

(konkrētu objektu 

(ainavas elementu) 

labiekārtošana) 

 

TP 2013-2025:  
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• Grafiskajā daļā 

atzīmētas 

vēsturiskās 

apbūves teritorijas 

2019. gadā 

apstiprināts un 

publiskajai apspriedei 

nodots 

AP 2019-2025. gadam 

projekts 

 

Ir ar ainavu 

pastarpināti saistīti 

uzdevumi/rīcības 

(labiekārtošana) 

 

 

 
Fragments no Engures novada plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 

Ērgļu novads 2013-2037 

• Ir noteikts 

uzsvērta ainavu 

nozīmība un ainavu 

aizsardzība 

2007-2019 

(Izstrādāts pirms 

TAPL) 

• Visu, Ērgļu, 

Jumurdas, 

Sausnējas, pagastu 

TIAN ir 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

2013-2019 

(aktualizēts 2019. 

gadā) 

Ir ar ainavu 

pastarpināti saistīti 

uzdevumi/rīcības 

(9. Pašvaldības 

teritoriju (t.sk. novada 

ainaviski nozīmīgo 

vietu) labiekārtošana) 

Ērgļu pagasta teritorijā atrodas aizsargājamo ainavu apvidus “Vestiena”. 

Ērgļu novada ainavas ietilpst Vidzemes augstienes ainaviskajā kompleksā, augstieņu 

grupā. 
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Garkalnes 

novads 

2008-2030 

(Izstrādāta pirms 

TAPL) 

• Ir konkrēti 

noteiktas ainaviski 

vērtīgās un jūtīgās 

telpas 

• Ir telpiski izdalītas 

ainaviski nozīmīgas 

vietas jeb Vizuāli 

nozīmīgas vietas” 

2013-2024 (ar 

2015. gada 

grozījumiem) 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Ir definēti ainavu 

telpu attīstības 

virzieni 

• Telpiski 

atzīmētas 

Ainaviski vērtīgas 

teritorijas (TIN5) 

un ainaviski 

nozīmīgie, 

saudzējamie meži 

 

2019. gadā tika 

uzsākta TP 2013-

2024 (ar 2015. 

gada grozījumiem) 

grozījumu izstrāde 

2013-2019 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U2.1.2. Attīstīt vides 

pieejamību pasākums 

Novada ainavisko 

vērtību apzināšana un 

apsaimniekošanas 

priekšlikumu izstrāde) 

 

2019. gadā tika 

uzsākta AP 2020.-

2026. gadam izstrāde 

IAS 2008-2030: 

 
Vērtības un vietas 

 

TP 2013-2024, Grafiskajā daļā atzīmētas Ainaviski vērtīgās teritorijas (TIN5): 

 
Fragments no Garkalnes novada plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 
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Grobiņas 

novads 

2014-2030 

• Izstrādāta ņemot 

vērā Grobiņas 

novada Ainavu 

plānu 2014.-

2030.gadam 

• Ir konkrēti noteikti 

pasākumi ainaviski 

vērtīgo teritoriju 

aizsardzībai 

• Kultūrvēsturisko 

ainavu areāliem 

perspektīvā 

nepieciešams 

izstrādāt tematiskos 

(konceptuālos) 

plānojumus un/vai 

lokālplānojumus, 

kuros atbilstoši 

mēroga noteiktībai 

parāda nozīmīgākās 

ainavu telpas, kam 

savukārt var 

izstrādāt detalizētus 

ainavu plānojumus 

(tematiskos 

plānojumus) 

• Ir telpiski izdalītas 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas 

2014-2025 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

2019-2025 

Ir ar ainavu 

pastarpināti saistīti 

uzdevumi/rīcības 

(RV9. Labiekārtota 

publiskā ārtelpa; 

RV10. Dabas un 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

saglabāšana; RV12. 

Tūrisma attīstība) 

Grobiņas novadā ir izstrādāti 3 ainavu plāni: 

• Grobiņas novada Ainavu plāns 2014.-2030.gadam 

• Grobiņas pilsētas ainavu attīstības un pārvaldības plāns 

• Dubeņu ciema ainavu attīstības un pārvaldības plāns 

 

IAS 2014-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā iekļauta karte:

 
Īpašo mērķu telpu struktūra 
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Gulbenes 

novads 

2014-2030 

• Ir konkrēti 

noteiktas Vadlīnijas 

ainaviski vērtīgo 

teritoriju attīstībai 

un plānošanai 

• Ir telpiski izdalītas 

ainaviskās 

teritorijas un 

ainaviskie ceļi 

No 2018. gada  

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Ir telpiski 

izdalītas ainaviski 

nozīmīgās 

teritorijas 

• Telpiski izdalītas 

Muižu apbūves 

teritorijas (TIN4), 

Ainaviski vērtīgas 

teritorijas (TIN5); 

Ainaviski ceļi 

(TIN51) un 

Vietējās nozīmes 

aizsargājamās 

dabas teritorijas 

(TIN52) 

• Ir definētas 

vadlīnijas ainaviski 

vērtīgo teritoriju 

attīstībai un 

plānošanai, citu 

teritoriju attīstības 

un plānošanas 

vadlīnijās ir ņemti 

vērā ainavas 

aspekti 

2018-2024 

Ir uzdevumi/rīcības 

(UK.1.2.1. Nodrošināt 

novada 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

uzturēšanu un 

saglabāšanu) 

IAS 2014-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā attēlotas ainaviskās teritorijas un 

ainaviskie ceļi: 

 
Ainaviski vērtīgās perspektīvās teritorijas 

Iecavas 

novads 

2013-2037 

• Ir konkrēti noteikti 

ainavu koridori 

(esošais VIA 

Baltica un nākotnes 

VIA Baltica un Rail 

Baltica ainavu 

koridors) 

• Ir telpiski izdalīti 

ainavu koridori 

2017-2029 

• Ir vispārīgi/ 

pastarpināti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

2020-2026 

Ir ar ainavu 

pastarpināti saistīti 

uzdevumi/rīcības 

IAS 2013-2037, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalīti divi ainavu koridori: 
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Attīstāmās Iecavas novada rekreācijas teritorijas 

Ikšķiles 

novads 

2011-2030 

(izstrādāta pirms 

TAPL) 

• Ir konkrēti 

noteikts saglabāt 

novadam raksturīgo 

ainavu (nav par 

vērtīgajām 

ainavām) 

2011-2023 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

 

2018. gadā uzsākta 

jauna TP izstrāde 

2011-2017 

Ir uzdevumi/rīcības 

(labiekārtošana) 

 

2019. gadā 

apstiprināts un 

publiskajai apspriedei 

nodots AP 2019.-

2025. gadam projekts 
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Ir ar ainavu 

pastarpināti saistīti 

uzdevumi/rīcības 

(U8 Publisko ārtelpu 

labiekārtošana; U9 

Nodrošināt vides 

aizsardzību un dabas 

resursu ilgtspējīgu 

izmantošanu) 

Ilūkstes 

novads 

2013-2030 

• Ir konkrēti noteikti 

detalizēti pasākumi 

ainavu un ainavisko 

ceļu aizsardzībai 

• Ir telpiski izdalīti 

ainaviskie ceļi 

2019-2030 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Ir telpiski 

izdalītas ainaviski 

nozīmīgās 

teritorijas 

• Telpiski izdalīta 

Subates pilsētas 

vēsturiskā centra 

aizsargājamās 

apbūves teritorija 

ar īpašiem 

noteikumiem 

(TIN1); Vietējas 

nozīmes 

kultūrvēsturiskās 

un dabas teritorijas 

(TIN4); Ainaviski 

vērtīgas teritorijas 

(TIN5) un 

Degradētas 

teritorijas (TIN8) 

2013-2019 

Ir ar ainavu 

pastarpināti saistīti 

uzdevumi/rīcības 

 

2019. gadā tika 

uzsākta AP 2020.-

2026. gadam izstrāde 

IAS 2013-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā ir iekļauti ainaviskie ceļi: 

 
Galvenie transporta koridori un inženierkomunikācijas 
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TP 2019-2030, Grafiskajā daļā definētās Teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN): 
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Inčukalna 

novads 

2013-2035 

• Ir noteikti 

ainaviskie ceļi, lai 

saglabātu teritorijai 

raksturīgās dabas un 

kultūrvēsturiskās 

ainavas, veicinātu 

tūrisma un 

rekreācijas attīstību 

2013-2024 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Telpiski atzīmēti 

ainaviskie ceļi 

2013-2019 

Ir uzdevumi/rīcības 

(labiekārtošana) 

TP 2013-2024, Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēloti ainaviskie ceļi: 

 

 
Fragments no Inčukalna novada plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 

Jaunjelgavas 

novads 

2013-2033 

• Ir paredzēts 

saglabāt un 

aizsargāt Sēlijas 

reģionam raksturīgo 

kultūrvēsturisko 

2013-2024 

(ar 2017. gada 

grozījumiem) 

• Ir nosacīti 

konkrēti 

2013-2020 

Ir uzdevumi/rīcības 

(labiekārtošana) 

IAS 2013-2033, Telpiskās attīstības perspektīvā attēlotas īpašas nozīmes ainavu 

telpas: 
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ainavu un atbalstīt 

viensētu un to 

grupu pastāvēšanu 

lauku teritorijā 

• Ir telpiski izdalītas 

īpašas nozīmes 

ainavu telpas 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Telpiski 

atzīmētas īpašas 

nozīmes ainavu 

telpas 

 

 
Tūrisma attīstības teritorijas 

 

 
Novada perspektīvā telpiskā struktūra 
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Jaunpiebalgas 

novads 

2014-2030 

• Ir noteikta 

Ilgtermiņa prioritāte 

- 4. Saglabājot 

kultūras, dabas un 

ainaviskās vērtības, 

nodrošināt 

cilvēkiem patīkamu 

vidi un resursus 

tautsaimniecības 

attīstībai 

• Ir telpiski 

atzīmētas ainaviski 

vērtīgās teritorijas 

un skatu punkti 

2016-2027 

• TIAN ir noteikta 

novada nozīmes 

kultūrvēsturiska 

teritorija - 

Lielmežu pilskalns 

2014-2020 

Ir uzdevums/rīcība 

(Veicināt kultūras 

pieminekļu, objektu ar 

lielu kultūras vērtību 

un augstvērtīgu 

ainavu saglabāšanu un 

izmantošanu novada 

attīstībai) 

IAS 2014-2030: 

 
Dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas  

 

 
Telpiskās attīstības perspektīva 2030 
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TP 2014-2030, Grafiskās daļas pielikumā “Ainavu karte” iekļauts: 

 
Fragments no kartes “Jaunpiebalgas īpaši nozīmīgās ainavu telpas un to elementi” 

(saskatāmas atšķirības no IAS izdalītajām ainaviski vērtīgajām telpām) 

Jaunpils 

novads 

2013-2037 

• Ir aprakstīta 

dabas, 

kultūrvēsturiski un 

ainaviski vērtīgu 

teritoriju struktūra 

• Novads atbalsta 

ainavu teritoriju 

izmantošanu 

tradicionālās 

lauksaimniecības, 

bioloģiskās 

lauksaimniecības, 

dīķsaimniecības un 

tūrisma attīstībai 

• Ir definēti lauku 

teritoriju attīstības 

virzieni (izcelt kā 

vērtību un sekmēt 

novadam 

2013-2024 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Telpiski izdalītas 

īpašas nozīmes 

ainavas 

2019-2025 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U.10.3. Nodrošināt 

publiskās ārtelpas 

teritoriju un zaļo zonu 

labiekārtošanu; 

U.10.6. Saglabāt 

dabas daudzveidību 

un lauku ainavu) 

IAS 2013-2030: 
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raksturīgās 

apdzīvotās vietas 

(viensētas) 

struktūru un ainavas 

saglabāšanu) 

• Ir noteiktas 

vadlīnijas novada 

plānošanai integrēt 

kultūrainavu 

plānošanā, paredzot 

aizsargāt un radoši 

attīstīt 

kultūrainavas. 

Teritorijas 

plānojuma ietvaros 

izstrādāt 

kultūrainavu 

aizsardzības un 

attīstības plānu, 

nosakot ainavas, 

kurām ir īpaša 

vēsturiskā, estētiskā 

un ekoloģiskā 

nozīme. Attīstības 

programmā ietvert 

cilvēka darbības un 

lauku 

neapsaimniekošanas 

rezultātā degradēto, 

bojāto ainavu, 

kurām ir īpaša 

vēsturiskā, estētiskā 

un ekoloģiskā 

nozīme 

rekultivācijas 

pasākumus 

 

 
Dabas, kultūrvēsturisko un ainavisko teritoriju struktūra - tūrisma attīstībai labvēlīgas 

teritorijas 
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TIAN 2013-2024: 

 
Jaunpils pagasta ainavu plāna fragments 

 

 
Jaunpils pagasta ainavu plāna fragments 
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Jēkabpils 

novads 

2014-2030 

• Ir vadlīnijas 

tūrismam 

nozīmīgajām 

teritorijām, kas 

ietver ainavas 

uzturēšanu un 

kopšanu, Zemgales 

tradicionālās 

apbūves rakstura 

saglabāšanu un 

attīstīšanu, kā arī 

tūrisma attīstības 

sekmēšanu saskaņā 

ar vides 

aizsardzību, lai 

saglabātu skaistās 

ainavas, tīro vidi un 

unikālos dabas 

objektus 

2013-2025 

• Ir atsevišķi 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Telpiski 

atzīmētas ar 

Sosnovska 

latvāni invadētās 

teritorijas 

2019-2025 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U18 Nodrošināt 

publiskās ārtelpas 

teritoriju 

labiekārtošanu un 

izveidi; U20 Veicināt 

degradēto objektu un 

teritoriju rekultivāciju 

un turpmāko to 

izmantošanu; U22 

Veicināt bioloģiskās 

daudzveidības 

saglabāšanu) 

 

Jelgavas 

novads 

2014-2033 

• Ir noteikta ainavu 

struktūra, ainavas 

iedalot cilvēku 

pārveidotās un 

lauku 

(mozaīkveida) 

ainavās 

• Ir telpiski izdalīti 

ainaviski vērtīgie 

ceļu posmi 

2011-2023 (spēkā) 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

 

2019-2033 (spēkā - 

nav piemērojams) 

 

• Ir vispārīgi 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

 

2017-2023 

Ir uzdevumi/rīcības 

(kultūrvēsturisko 

objektu 

apsaimniekošanas 

plānu izstrāde un 

teritoriju 

labiekārtošana) 

IAS 2014-2033, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalīti ainaviski vērtīgie ceļu posmi: 
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Dabas, kultūrvēsturiskie un tūrisma resursi 
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Kandavas 

novads 

2014-2033 

• Ir paredzēta 

ainavas saglabāšana 

2011-2023 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

2017-2023 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U.2.2.1. Pilnveidot 

dabas taku 

labiekārtojumu; 

U.2.2.4. Atbalstīt 

Kandavas vecpilsētas 

sakopšanas un 

labiekārtošanas 

darbus - vides objektu 

izveidi un uzstādīšanu 

(skulptūras, soliņi, 

afišu stabi, 

apgaismojums, 

atkritumu tvertnes, 

puķu dobes u.tml.)) 

IAS 2014-2033, Attēlotas Lauku telpas ar jauktu (mozaīkveida) zemes lietojumu: 

 
Kārsavas 

novads 

2013-2030 

• Ir paredzēta 

ainavas saglabāšana 

2012-2024 

• Ir konkrēti 

nosacījumi 

ainaviski vērtīgo 

2019-2025 

Ir ar ainavu 

pastarpināti saistīti 

uzdevumi/rīcības 

IAS 2013-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalīti ainaviskie ceļi: 
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• Ir telpiski izdalīti 

ainaviskie ceļi 

teritoriju 

aizsardzībai 

 

2018. gadā uzsākta 

grozījumu izstrāde 

(U 9.4.5. Teritorijas 

labiekārtošana; U 

9.6.1. Graustu 

nepabeigto ēku 

renovācija vai 

nojaukšana; U 10.2.2. 

Dabas objektu 

labiekārtošana; U 

10.3.1. Sakārtot un 

uzturēt 

kultūrvēsturisko 

objektus)  

 

 
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, ainaviski vērtīgās teritorijas, kultūrvēsturisko 

objektu teritorijas 

Kocēnu 

novads 

2014-2030 

• Ir paredzēta 

tūrisma attīstība, 

saglabājot ainavas 

• Ir konkrēti 

noteiktas ainaviskās 

vērtības 

• Ir telpiski izdalītas 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas 

2014-2025 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

2014-2020 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U 8.2.3 Izstrādāt 

ainavu kopšanas un 

apzaļumošanas 

noteikumus) 

IAS 2014-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalītas ainaviski vērtīgās 

teritorijas: 
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Kultūrvēsturisko objektu un dabas ainavu tīkls, un tūrisma attīstības teritorijas 

Kokneses 

novads 

2013-2037 

• Ir paredzēta 

ainavas saglabāšana 

• Lauku teritoriju 

attīstības virzieni 

paredz: 

- Izcelt kā vērtību 

un sekmēt novadam 

2013-2024 

• Ir definēts, ka 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas identificē 

un nosaka 

lokālplānojumos 

vai lokālos ainavu 

plānos 

2020-2026 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U.3.2.1. Novada 

ainavas, 

kultūrvēsturisko un 

dabas objektu 

apzināšana un to 

attīstība; 3.3.2. 
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raksturīgās 

apdzīvotās vietas 

(viensētas) 

struktūru un ainavas 

saglabāšanu; 

- Saglabājot lauku 

ainavu un radot 

priekšnoteikumus 

lauksaimniecības 

attīstībai, noteikt un 

atbilstoši tam arī 

plānot novada 

vērtīgās 

lauksaimniecības 

zemes 

Degradējošo teritoriju 

un graustu sakopšana; 

U.3.4.2. Novada 

estētiskās un vides 

kvalitātes uzlabošana, 

veidojot videi 

draudzīgus, publiski 

pieejamus rekreācijas 

objektus) 

Krāslavas 

novads 

2013-2030 

• Lauksaimniecībā 

izmantojamo zemju 

apmežošanā nav 

pieļaujama 

augstvērtīgu ainavu 

un kultūras 

pieminekļu 

aizsegšana 

• Papildus ainavu 

aizsardzībai ĪADT, 

paredzēta Krāslavas 

pilsētas ainavas 

saglabāšana 

• Ir telpiski izdalīts 

aizsargājamais 

ainavu apvidus un 

ainavu ceļi 

2013-2024 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

2019-2025 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U 1.3.3. Veikt 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

saglabāšanu, 

atjaunošanu un 

infrastruktūras 

pielāgošanu; U 2.4.1. 

Veikt dabas vērtību 

izpēti un 

popularizēšanu; U 

2.4.5. Sekmēt zaļo 

zonu un atpūtas zonu 

attīstību) 

IAS 2013-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalīts aizsargājamais ainavu 

apvidus un ainavu ceļi: 

 
Tūrisma attīstības teritorijas 
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Krimuldas 

novads 

2013-2038 

• Nav noteiktas 

konkrētas ainaviski 

vērtīgās teritorijas, 

bet ir aprakstītas 

ainaviskās vērtības - 

ūdeņu teritorijas, 

alejas un koku 

rindas 

• Ir telpiski izdalīta 

Gaujas Nacionālā 

parka ainavu 

aizsardzības zona 

un vēsturiski 

nozīmīgi ceļi 

No 2016. gada 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Telpiski izdalītas 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas (TIN5) 

un degradētās 

teritorijas 

2015-2021 

Ir uzdevums/ rīcība 

(Saglabāt, sakopt un 

nodrošināt pieejamību 

kultūrvēsturiskie m 

objektiem un 

ainavām) 

IAS 2013-2038, Telpiskās attīstības perspektīvā attēlota Gaujas Nacionālā parka 

ainavu aizsardzības zona un vēsturiski nozīmīgi ceļi: 

 
Krimuldas novada kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas 
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Krimuldas novada dabas teritoriju telpiskā struktūra 
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Krustpils 

novads 

2013-2030 

• Ir paredzēts 

saglabāt lauku 

ainavu un 

neizmantoto un 

mazvērtīgo 

lauksaimniecības 

zemju apmežošanu, 

bet nepieļaujot 

ainavas 

daudzveidības un 

estētiskās kvalitātes 

samazināšanos 

ainaviski nozīmīgās 

teritorijās 

2013-2024 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Telpiski noteikti 

ainaviskie ceļi un 

ainaviski vērtīgi 

skatu punkti 

2013-2019 

Ir uzdevumi/rīcības 

(labiekārtošana) 

 

2019. gadā 

apstiprināts un 

publiskajai apspriedei 

nodots AP 2020.-

2026. gadam projekts 

 

Ir ar ainavu 

pastarpināti saistīti 

uzdevumi/rīcības 

(U.2.3.: Veicināt 

kuturvēsturiskā 

mantojuma 

saglabāšanu un 

popularizēšana; 

U.9.3.: Uzlabot 

publiskās ārtelpas 

teritoriju pieejamību 

un labiekārtojumu) 

 

Kuldīgas 

novads 

2014-2030 

• Ir paredzēta Lauku 

funkcionālo telpu 

attīstība, dodot 

pamatu lauku 

ainavu saglabāšanai 

• Paredzēts saglabāt 

un izkopt raksturīgo 

mozaīkveida lauku 

ainavu 

• Ir telpiski izdalītas 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas 

2013-2025 (ar 

2019. gada 

grozījumiem) 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

2014-2020 

Ir uzdevumi/rīcības 

(labiekārtošana) 

IAS 2014-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalītas ainaviski vērtīgās teritorijas 

- Ainavas ar lielu dabas un kultūrvēsturisko mantojumu un Augstvērtīgas 

mozaīkveida ainavas un vizuāli augstvērtīgas atklātas un plašas ainavas: 
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Ķeguma 

novads 

2013-2037 

• Ir noteikti konkrēti 

ainaviskie ceļi 

(autoceļi P80, A6 

Rīga - Daugavpils 

un Rīga - 

Jaunjelgava - 

Jēkabpils) 

• Vadlīnijas paredz 

saglabāt Daugavas 

un Ogres upju ieleju 

2013-2024 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

2013-2019 

Ir uzdevumi/rīcības 

(ar ainavu attīstību 

saistītu plānošanas 

dokumentu izstrāde 

un labiekārtošana) 
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ainavu 

daudzveidību, 

raksturu un 

kultūrvēsturisko 

identitāti un 

ainavisko skatu 

aizsegšanu 

Ķekavas 

novads 

Līdz 2030. gadam 

• Ir iekļauta vesela 

nodaļa - 

“Ainaviskās 

vērtības”, un ainavu 

tematika caurvij 

visu IAS 

• Ir telpiski izdalīti 

ainaviskie skatu 

punkti un 

kultūrvēsturiskās 

vērtības 

No 2009. gada 

(Izstrādāts pirms 

TAPL) 

 

• Ir nosacījumi 

mežaparku un 

lauku teritoriju 

apbūvei (DP3 

teritorijās paredz 

izstrādāt 

detālplānojumu ar 

vienotu attīstības 

koncepciju, par 

vienu no 

galvenajiem 

nosacījumiem 

izvirzīts 

ainaviskums. 

Baložu TP ir 

aprakstītas 

degradētās ainavas 

un noteikts 

uzdevums - 

Pilsētas ainavu 

plāna izstrāde 

• Daugmales 

pagasta TP 

grafiskajā daļā 

telpiski izdalītas 

Rajona nozīmes 

ainaviski 

2014-2020 

Ir uzdevumi/rīcības 

(ainavu veidošana un 

saglabāšana) 

IAS līdz 2030.gadam, Telpiskās attīstības perspektīvā ir attēloti skatu punkti: 

 
Zili zaļās struktūras un kultūrvēsturiskās vērtības 
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izteiksmīgas 

teritorijas 

 

2019. gadā 

apstiprināts un 

publiskajai 

apspriedei nodots 

AP 2018.-2030. 

gadam projekts 

 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Ir telpiski 

izdalītas 

kultūrvēsturiskās 

un ainaviski 

vērtīgās teritorijas. 

• Telpiski izdalīta 

Ainaviski vērtīga 

teritorija (TIN5) un 

Daugavas krasta 

ainava (TIN51) 

TP 2018-2030. gadam projekts: 

 

 
Fragments no Daugmales pagasta plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 
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Ainaviski vērtīga teritorija 

Lielvārdes 

novads 

2013-2030 

• Ir konkrēti noteikti 

izcili dabas, ainavu, 

kultūrvēsturisko un 

tūrisma teritoriju 

areāli 

• Paredzēta 

līdzsvarota dabas, 

t.sk. īpaši 

aizsargājamo dabas 

teritoriju, 

kultūrvēsturiski 

nozīmīgo un 

ainaviski vērtīgo 

teritoriju 

2016-2027 

• Ir nosacījums 

teritorijās ar koku 

apaugumu pēc 

iespējas saglabāt 

esošos kokus 

2019-2025 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U 1.4.1. Attīstīt 

kultūras iestāžu 

infrastruktūru un 

materiāltehnisko 

nodrošinājumu; U 

1.4.2. Modernizēt 

kultūras mantojumu; 

U 2.4.1. Publiskās 

infrastruktūras 

labiekārtošana; U 

2.5.1. Vides 

aizsardzība un 

pārvaldība) 

2019. gadā ir izstrādāts un apstiprināts tematiskais plānojums - Lielvārdes 

pilsētas Lāčplēša apkaimes attīstības un apsaimniekošanas plāns, kura izstrādes 

ietvaros ir veikta ainavu analīze un noteiktas ainavu īpašās vērtības konkrētajā 

apkaimē. 

 

IAS 2013-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalītas ainaviskās vietas, Ogres 

ainavu telpa, ainaviski augstvērtīgie ceļu posmi un Daugavas ainavu telpa, kā arī 

skatu panorāmas nozīmīgākie skatu punkti: 
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izmantošana, 

attīstība un 

aizsardzība 

• Ir telpiski izdalīti 

ainaviskie ceļa 

posmi gar Daugavu 

 

 
Lielvārdes novada ainaviskās un kultūrvēsturiskās teritorijas 
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Līgatnes 

novads 

2014-2033 

(IAS 2020. janvārī 

nav bijusi pieejama 

ne TAPIS, ne 

pašvaldības 

mājaslapā) 

 

2018. gadā tika 

apstiprināts un 

publiskajai 

apspriedei nodots 

IAS 2019.-2043. 

gadam projekts 

 

• Attīstības 

galvenais akcents 

liekams uz 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma un 

dabas ainavu 

saglabāšanu 

• Līgatnes novada 

teritorijā ainaviski 

vērtīgas teritorijas ir 

apzinātas un 

definētas Gaujas 

nacionālā parka un 

Līgatnes novada 

teritoriju attīstības 

dokumentos. 

• Nākotnē 

izstrādājamas 

ainaviski vērtīgu 

teritoriju attīstības 

stratēģijas, 

detalizēti apbūves 

noteikumi un 

vadlīnijas teritoriju 

apsaimniekošanai 

2012-2023 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Telpiski izdalītas 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas - Gaujas 

senlejas ainavu 

telpa un Līgatnes 

ielejas ainavu telpa 

• Telpiski izdalītas 

Sosnovska latvāņa 

invadētās platības, 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas (ap 

Rehabilitācijas 

centru “Līgatne”). 

 

2018. gadā uzsākta 

TP grozījumu 

izstrāde 

2019-2025 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U 2.4.1. Attīstīt 

publisko ārtelpu 

infrastruktūras un U 

2.5.1. Vides 

aizsardzība un 

pārvaldība) 

IAS 2019-2043 projekts, Telpiskās attīstības perspektīvā ir telpiski izdalītas ainaviski 

vērtīgās teritorijas: 

 
Ainaviski vērtīgās teritorijas 
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Limbažu 

novads 

2013-2030 

• Paredzēts veicināt 

Limbažu pilsētas 

vēsturiskā centra, 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma un 

pilsētas ainavas 

saglabāšanu, kā arī 

tradicionālās lauku 

teritorijas apbūves 

saglabāšana un 

jaunas, ainavā 

integrētas apbūves 

attīstība 

• Ir telpiski noteikts 

īpaši aizsargājamo 

ainavu apvidus un 

kultūrvēsturiski 

nozīmīgās 

teritorijas 

2012-2024 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

2017-2023 

Ir uzdevumi/rīcības 

(Sabiedrības iesaiste 

vides uzlabošanai un 

ilgtspējai, veicot 

konkursu “Sakoptākā 

sēta” organizēšanu) 

IAS 2013-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalītas kultūrvēsturiski nozīmīgās 

teritorijas: 

 
Limbažu novada galvenās funkcionālās telpas 

 

 



15.01.2020. 

84 

Līvānu 

novads 

2013-2030 

• Ir paredzēts 

saglabāt Līvānu 

novada nozīmīgās 

ainavu telpas - 

Daugavas un 

Dubnas ielejas 

ainavas, veicot 

mežsaimniecisko 

darbību, lauku 

apbūvi un 

lauksaimniecības 

zemju 

apsaimniekošanu, 

saglabājot dabas 

pieminekļus un 

nemainot upju un 

ezeru krastu līniju 

ārpus pilsētas un 

ciemiem 

• Ir telpiski izdalītas 

nozīmīgās ainavu 

telpas 

2012-2024 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

2019-2025 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U2.1.2. Nodrošināt 

Līvānu novada 

industriālā un 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

saglabāšanu un 

popularizēšanu 

ekonomiskās vides 

attīstīšanai; U2.2.4. 

Nodrošināt kultūras 

pakalpojumu 

pieejamību un 

dažādošanu, 

rekreācijas teritoriju 

izveidi un 

labiekārtošanu Līvānu 

novadā saturīga brīvā 

laika pavadīšanai) 

IAS 2013-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalītas nozīmīgās ainavu telpas - 

Daugavas un Dubnas ielejas: 

 
Līvānu novada dabas telpiskā nākotnes struktūra 
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Lubānas 

novads 

2013-2030 

• Ir paredzēta 

ainavu saglabāšana 

un saudzīga 

izmantošana 

tūrismā 

• Ir telpiski izdalītas 

ainaviski vērtīgas 

teritorijas un ceļu 

posmi 

2013-2024 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Telpiski izdalītas 

Sosnovska latvāņa 

invadētās teritorijas 

2019-2025 

Ir ar ainavu 

pastarpināti saistīti 

uzdevumi/rīcības 

(labiekārtošana un 

degradēto objektu 

sakārtošana) 

IAS 2013-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalītas ainaviski vērtīgas teritorijas 

un ceļu posmi: 

 
Dabas un kultūrvēsturiskie resursi 

Ludzas 

novads 

Līdz 2030. gadam 

• Tiek atbalstīta 

tradicionālās lauku 

ainavas, viensētu un 

to grupu 

2013-2024 

• Ir konkrēti 

nosacījumi 

Ainaviski 

2018-2024 

Ir uzdevumi/rīcības 

(R.46 Publiskās 

ārtelpas 

infrastruktūras (parku, 

TP 2013-2024, Ir izdalītas ainaviski nozīmīgās teritorijas un Ludzas pilsētas apbūves 

aizsardzības zonas: 
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pastāvēšana lauku 

teritorijā 

• Paredzēts 

aizsargāt Ludzas 

vēsturisko centru un 

kultūrvēsturisko 

mantojumu un 

saglabāt pilsētas 

ainavas 

• Apmežojot nav 

pieļaujama 

augstvērtīgu ainavu 

un kultūras 

pieminekļu 

aizsegšana 

nozīmīgu teritoriju 

aizsardzībai 

• Telpiski 

atzīmētas ainaviski 

nozīmīgas 

teritorijas un skatu 

punkti 

 

2016. gadā uzsākta 

TP grozījumu 

izstrāde 

skvēru, peldvietu, 

atpūtas vietu) attīstība 

un sakārtošana; R.53 

Degradēto teritoriju 

revitalizācija; R.64 

Novada dabas, 

kultūras un 

infrastruktūras 

objektu pilnveidošana 

un jaunu izveidošana; 

R.68 Kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

apzināšana un 

saglabāšana; R.69 

Ludzas pilsētas 

vēsturiskā centra 

attīstība) 

 

 

 

 
Fragments no Ludzas novada plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 

Madonas 

novads 

2013-2038 

• Ainavas kā resurss 

tūrisma attīstībai 

• Vadlīnijas 

Madonas novada 

teritorijas 

plānojumam nosaka 

saglabāt 

tradicionālo lauku 

2013-2025 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Telpiski izdalītas 

īpašas nozīmes 

ainavu telpas 

(teritorijas, kurās 

noteikti specifiski 

nosacījumi to 

2016-2020 

Ir uzdevumi/rīcības 

(Ainavu tematiskā 

plānojuma izstrāde) 

IAS 2013-2038, Telpiskās attīstības perspektīvā attēloti aizsargājamie ainavu apvidi: 
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sētas ainavu un 

izbūves principu 

• Ir telpiski attēloti 

aizsargājamie 

ainavu apvidi 

izmantošanai, lai 

saglabātu 

nacionālas 

nozīmes, kā arī 

augstvērtīgas 

Vidzemes reģiona 

un Madonas 

novada ainavas) 

 

 
Kultūrvēsturiski nozīmīgās, ainaviski vērtīgās un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

Mālpils 

novads 

2014-2033 

• Ir noteikts, ka 

telpiskās struktūras 

elementi iekļauj 

ainaviski vērtīgās 

un citas īpašas 

teritorijas 

• Ir telpiski izdalīti 

ainaviskie ceļi, 

vērtīgās ainavas 

2013-2024 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

saglabāšanai 

• Ir definēti 

Mālpils novada 

nozīmes 

kultūrvēsturiskās 

vides un dabas 

objekti, kā arī 

aprakstītas 

vērtīgākās ainavas 

• Telpiski izdalītas 

vērtīgās ainavas un 

Sosnovska 

2019-2025 

Ir ar ainavu 

pastarpināti saistītas 

uzdevumi/rīcības 

(U.3.3. Saglabāt un 

attīstīt 

kultūrvēsturisko 

mantojumu un 

tradīcijas; U.6.3. 

Veicināt 

neapsaimniekoto ēku 

un teritoriju 

sakārtošanu un U.7.1. 

Uzlabot publiskās 

ārtelpas teritoriju 

IAS 2014-2033, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalīti ainaviskie ceļi, vērtīgās 

ainavas: 
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latvāņiem 

invadētās platības 

pieejamību un 

labiekārtojumu) 

 

 
Dabas, kultūrvēsturiski nozīmīgās un ainaviski vērtīgās teritorijas 
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TP 2013-2024, Tematiskā karte “Mālpils novada vērtīgās ainavas. Mālpils novada 

nozīme kultūrvēsturiskie, dabas un apskates objekti”: 

 
Fragments no kartes “Mālpils novada vērtīgās ainavas. Mālpils novada nozīme 

kultūrvēsturiskie, dabas un apskates objekti”  
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TP 2013-2024, Grafiskajā daļā izdalītas ar Sosnovska latvāņiem invadētās platības: 

 

 
Fragments no Mālpils novada plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 

Mārupes 

novads 

2013-2026 

•Lauksaimnieciskās 

ražošanas un 

infrastruktūras 

attīstība jāveido 

ainavai nekaitīgi 

• Dabisko ainavu 

saglabāšanai nav 

pieļaujama jauna 

apbūve lidostas 

skrejceļa tuvumā 

2014-2026 (spēkā) 

• Ir atsevišķi 

nosacījumi 

ainaviski 

degradējošu 

objektu 

“noslēpšanai” 

 

2014-2026 (ar 

2019. gada 

grozījumiem) 

2013-2019 

Ir uzdevumi/rīcības 

(Novada 

labiekārtošanas plāna 

Izstrāde; Parku, 

skvēru un dabas taku 

izveide un 

labiekārtošana) 

 

2019. gadā 

apstiprināts un 
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(spēkā - nav 

piemērojams) 

 

publiskajai apspriedei 

nodots 

AP 2020. 

- 2026. gadam 

projekts 

 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U8.1 Uzlabota 

apkārtējās vides 

kvalitāte; U8.2 

Nodrošināta 

labiekārtota un 

pievilcīga dzīves vide; 

U11.2. Tūrisma 

objektu un 

infrastruktūras 

attīstība, saglabājot 

kultūrvēstures 

mantojumu) 

Mazsalacas 

novads 

2013-2030 

• Ir konkrēti 

noteiktas ainavu 

telpas (ainaviski 

vērtīgās teritorijas) 

un galvenie novada 

ainavu tipi 

• Ir telpiski izdalītas 

ainavu telpas 

2013-2024 

• Ir konkrēti 

nosacījumi novada 

ainavu 

aizsardzībai, kur 

noteikts, ka, 

izstrādājot 

tematisko ainavas 

plānu vai detālo 

ainavas plānu, var 

precizēt ainaviski 

vērtīgo teritoriju 

robežas, kā arī 

noteikt jaunas 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas 

• Teritorijas 

plānojumā tiek 

noteiktas 

Mazsalacas novada 

2019-2025 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U.3.2. Īstenot dabas 

resursu pārvaldību; 

U.6.4. Sekmēt 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

apsaimniekošanu un 

aizsardzību; U.11.5. 

Veicināt 

neapsaimniekoto ēku 

un teritoriju 

sakārtošanu; U.11.6. 

Nodrošināt publiskās 

ārtelpas teritoriju 

labiekārtošanu) 

IAS 2013-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalītas ainavu telpas: 
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ĪADT un 

kultūrvēsturiskās 

ainavas telpas 

• TP grafiskajā daļā 

telpiski attēlotas 

Ziemeļvidzemes 

Biosfēras rezervāta 

Ainavu 

aizsardzības zonas 

 

 
Ainavu telpas 

Mērsraga 

novads 

2011-2023 

(Izstrādāts pirms 

TAPL) 

• Vīzijā noteikts, ka 

cilvēki respektē 

novada 

tradicionālās 

ainavas vērtības 

2011-2023 

• Ir konkrēti 

nosacījumi novada 

ainavu 

aizsardzībai, 

izdalītas 

dzīvojamās 

apbūves teritorijas 

jūras piekrastes 

ainavā, dzīvojamās 

apbūves teritorijas 

mežu ainavā, 

tūrisma teritorijas 

dabas ainavā 

2012-2018 

Ir uzdevumi/rīcības, 

kas veicina ainavu 

aizsardzību 

(Veicināt ainavā 

iederīgu sezonas 

mājokļu attīstību 

novadā un attīstīt 

tradicionālo 

zvejniecības apbūvi 

mazajos ciemos, 

Sadarbībā ar LVM un 

dabas parku „Engures 

ezers” apzināt un 

sakārtot vērtīgos 
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• TP pielikumā 

telpiski izdalītas 

teritorijas, kur 

saglabājamas 

tipiskās ainavas 

dabas objektus novada 

teritorijā u.c.) 

 

2019. gadā 

apstiprināts un 

publiskajai apspriedei 

nodots AP 2019.-

2025. gadam projekts 

 

Ir ar ainavām 

pastarpināti saistīti 

uzdevumi/rīcības 

Naukšēnu 

novads 

2013-2030 

• Ainavas ir 

būtiskas vīzijas un 

prioritātes 

“Dzīvesvide” 

sastāvdaļa 

• Ietver vadlīnijas, 

kur noteikts, ka 

ainaviskās vērtības 

saglabājams 

saskaņā ar 

normatīvo aktu 

regulējumu 

Ziemeļvidzemes 

biosfēras rezervāta 

teritorijā un Ainavu 

ekoloģiskā 

plānojuma 

nostādnēm 

• Ir telpiski izdalītas 

ainaviski nozīmīgas 

teritorijas 

2013-2025 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

saglabāšanai 

(prasības 

Ziemeļvidzemes 

biosfēras rezervāta 

vērtīgajās dabas un 

ainavu zonās; 

prasības ainavas 

saglabāšanai un 

apstādījumu 

apsaimniekošanai) 

2019-2025 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U.6.4. Sekmēt 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

apsaimniekošanu un 

aizsardzību; U.10.3. 

Veicināt 

neapsaimniekoto ēku 

un teritoriju 

sakārtošanu; U.10.5. 

Nodrošināt publiskās 

ārtelpas teritoriju un 

zaļo zonu 

labiekārtošanu; 

U.13.2. Īstenot dabas 

resursu pārvaldību) 

IAS 2013-2030, Telpiskajā attīstības perspektīvā izdalītas ainaviski nozīmīgas 

teritorijas: 
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Dabas, ainaviskās un kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas un objekti 

Neretas 

novads 

2013-2037 

• Ir paredzēta 

vērtīgo ainavu 

saglabāšana 

(turpmākajā 

plānošanā 

jāierobežo 

2006. gada 

dokuments 

(Izstrādāts pirms 

TAPL) 

• TIAN izdalītas 

saudzējamās 

2013-2019 

Ir ar ainavu 

pastarpināti saistīti 

uzdevumi/rīcības 

(tirgus laukumu 

ierīkošana, 

IAS 2013-2037, Telpiskā perspektīvā izdalītas ainaviskās teritorijas: 
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nevēlama 

saimnieciskā 

darbība vērtīgo 

ainavu teritorijās) 

• Ir telpiski izdalītas 

ainaviskās 

teritorijas 

ainaviskās 

teritorijas 

• Neretas pagasta 

TP grafiskajā daļā 

telpiski izdalītas 

plānotās, 

saudzējamās 

ainavu teritorijas 

labiekārtošana, 

rekonstrukcija) 

 

 
Fragments no Neretas novada telpiskās struktūras un vēlamo ilgtermiņa izmaiņu 

kartes 
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Neretas pagasta TP (2006) grafiskajā daļā izdalītas plānotās, saudzējamās ainavu 

teritorijas: 

 

 
Fragments no Neretas pagasta plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 

Nīcas novads 2014-2030 

• Ir paredzēta 

novada 

tradicionālās 

ainavas struktūras 

un ainavu 

daudzveidības 

saglabāšana 

2013-2025 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

(nodaļa “Novada 

teritorijas ainavu 

aizsardzība un 

pārvaldība”) 

2014-2020 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U2 Labiekārtot un 

padarīt tūristiem 

pieejamāku Bernātu 

dabas parka teritoriju) 

IAS 2014-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalītas ainaviski vērtīgās 

teritorijas: 
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• Ir telpiski izdalītas 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas 

• TP grafiskajā daļā 

telpiski izdalītas 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas 

 

 
Dabas, kultūrvēsturiskās un ainaviski nozīmīgās teritorijas 
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TP 2013-2025, Grafiskajā daļā izdalītas ainaviski vērtīgās teritorijas: 
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Ogres novads 2013-2037 

• Ir paredzēts 

aizsargāt ainaviskās 

vērtības 

• Ir telpiski izdalīti 

ainaviskie ceļi 

2012-2024 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

saglabāšanai, īpaši 

nosacījumi 

ainaviskiem ceļiem 

• Atļautās 

(plānotās) 

teritorijas 

izmantošana kartē 

ir telpiski parādītas 

Ainavisko ceļu 

teritorijas 

 

2019. gadā uzsākta 

grozījumu izstrāde 

 

2014-2020 

Ir uzdevumi/rīcības 

(Ainavu 

inventarizācija un 

kvalitātes noteikšana, 

Veikt dabas 

pieminekļu un dabas 

objektu 

labiekārtošanu) 

 

2019. gadā uzsākta 

AP 2021.-2027.gadam 

izstrāde 

IAS 2013-2037, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalīti ainaviskie ceļi: 

 
Ogres novada telpiskās attīstības perspektīva 

Olaines 

novads 

2013-2030 

• Ir paredzēs 

saglabāt aktīvās 

atpūtas teritoriju 

ainavas un dabas 

vērtības 

• Ir telpiski izdalīti 

ainavu koridori 

2009. gada 

dokuments 

(Izstrādāts pirms 

TAPL) 

• Ir nosacījumi 

ainavu aizsardzībai 

 

2019. gadā 

apstiprināts un 

publiskajai 

apspriedei nodots 

TP 2018.-2030. 

gadam projekts 

 

• Ir vispārīgi 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

2014-2020 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U3.4.1. Publiskās 

ārtelpas vides 

uzlabošana) 

IAS 2013-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalīti ainavu koridori: 
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Olaines novada dabas un kulturvēsturiskie pieminekļi un rekreācijas teritorijas 

Ozolnieku 

novads 

2012-2036 

• Ir paredzēts 

novērst jaunas 

apbūves 

aktivizēšanu un 

zemes gabalu 

sadalīšanu ainaviski 

vērtīgās un 

ekoloģiski jūtīgās 

vietās 

• Nav telpiski 

izdalītas tieši 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas, bet ir 

No 2014. gada  

• Ir vispārīgi 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

 

2019. gadā 

apstiprināts un 

publiskajai 

apspriedei nodots 

TP 2019.-2030. 

gadam projekts 

 

•Ir vispārīgi 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

2012-2018 

Ir uzdevumi/rīcības 

(labiekārtošana) 

 

2018. gadā tika 

uzsākta AP 2019.-

2025. gadam izstrāde 

IAS 2012-2036, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalīts vēsturiski nozīmīgs ceļš: 
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izdalīti vēsturiski 

nozīmīgi ceļi 

 

 
Kultūrvēsturiski un ainaviski vērtīgās teritorijas - tūrisma attīstībai labvēlīgas 

teritorijas 

Pārgaujas 

novads 

2013-2035 

• Ir paredzēta 

ainavisko ceļu 

ainavu un 

tradicionālās lauku 

2013-2024 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Noteiktas un TP 

grafiskajā daļā 

2013-2019 

Ir ar ainavu 

pastarpināti saistīti 

uzdevumi/rīcības, kas 

veicina ainavas 

IAS 2013-2035, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalīti ainaviskie ceļi un 

kultūrvēsturiskās teritorijas: 
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apbūves (viensētu) 

ainavu aizsardzība 

• Ir noteikti un 

telpiski izdalīti 

ainaviskie ceļi un 

kultūrvēsturiskās 

teritorijas 

• Ir paredzēts 

noteikt TP īpaši 

vērtīgās ainaviskās 

teritorijas, 

ainaviskos ceļus, 

prasības to 

aizsardzībai, 

apsaimniekošanai 

un apbūves 

veidošanai 

telpiski attēlotas 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas, skatu 

punkti un 

ainaviskie ceļi 

saglabāšanu, vides 

labiekārtošanu 

(R2.14. Veicināt 

daudzdzīvokļu māju 

pagalmu sakārtošanu, 

R3.16. Labiekārtot 

tūrisma apskates 

objektu apkārtni) 

 

2019. gadā 

apstiprināts un 

publiskajai apspriedei 

nodots AP 2020.-

2026. gadam projekts 

 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U1.2.1. Nodrošināt 

kultūras pakalpojumu 

pieejamību un 

dažādošanu saturīga 

brīvā laika 

pavadīšanai Pārgaujas 

novadā; U1.2.2. 

Turpināt Pārgaujas 

novada 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

apzināšanu un 

apkopošanu; U2.3.1. 

Nodrošināt pievilcīgas 

Pārgaujas novada 

publiskās telpas 

radīšanu un 

uzturēšanu, 

rekreācijas teritoriju 

izveidi un 

labiekārtošanu; 

U2.3.2.Nodrošināt 

vides kvalitātes 

 

 
Dabas aizsardzības un kultūrvēsturiski nozīmīgas teritorijas 
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saglabāšanu, dabas 

resursu uzlabošanu un 

vides risku 

mazināšanu Pārgaujas 

novadā) 

Pāvilostas 

novads 

2015-2030 

• Ir paredzēts 

saglabāt plašo 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma un 

nozīmīgo ainavu 

klāstu 

• Ir telpiski izdalītas 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas 

2012-2024 

• TP izstrādē tika 

izmantota “vizuāli 

telpiskās 

plānošanas 

metode” , nosacīti 

pieņemot, ka 

teritorijas 

plānojums gala 

rezultātā veido 

ainavu un ir 

savdabīgs ainavu 

plāns.  

• Ir detalizēti 

aprakstīti un 

telpiski izdalīti 

ainavu tipi un veidi 

novadā 

• Ir konkrēti 

nosacījumi novada 

teritorijas ainavu 

aizsardzībai 

2013-2018 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U.2.2.2. Sakārot un 

attīstīt publiskās 

ārtelpas 

infrastruktūru) 

 

2019. gadā tika 

uzsākta AP 2020.-

2026. gadam izstrāde 

  

IAS 2015-2030, Telpiskās attīstības perspektīva izdalītas ainaviski vērtīgās teritorijas 

(zaļā krāsā): 

 
Kultūrvēsturisku un ainaviski vērtīgās teritorijas 
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Pļaviņu 

novads 

2013-2035 

• Vīzijā paredzēts 

saglabāt sakoptu 

dzīvesvidi, ainavu 

• Ir telpiski izdalītas 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas un ceļi 

(Daugavas senlejas 

ainava un 

veloceliņš, 

ainaviskais ceļš) 

2009. gada 

dokuments 

(Izstrādāts pirms 

TAPL)  

• Ir nosacījumi 

ainavu aizsardzībai 

(t.sk. aizliegts 

aizsegt skatu uz 

vēsturiskajām 

ēkām no ielas un 

citiem raksturīgiem 

skatu punktiem) 

 

2019. gadā 

apstiprināts un 

publiskajai 

apspriedei nodots 

TP 2019.-2030. 

gadam projekts 

 

• Ir vispārīgi 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

2019-2025 

Ir ar ainavu 

pastarpināti saistīti 

uzdevumi/rīcības 

(labiekārtošana/ 

apsaimniekošana) 

IAS 2013-2035, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalītas ainaviski vērtīgās teritorijas 

un ceļi: 

 
Perspektīvā telpiskā struktūra 

Preiļu novads 2013-2033 

• Ir nosacījumi 

ainavām, noteikti 2 

ainaviskie ceļi 

(Preiļi - Pelēči un 

Pelēči - Ārdava) 

• Ir telpiski izdalīti 

ainaviskie ceļi 

2016-2031 

• Ir atsevišķi 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Noteikts, ka 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas identificē 

un nosaka 

izstrādājot 

tematiskos 

plānojumus, ainavu 

plānus, 

2018-2024 

Ir uzdevumi/rīcības 

(RV3.4. Veidot 

pilsētas zīmolu, 

attīstot ainavu, Preiļu 

muižas kompleksa, tai 

skitā pils un parka 

kultūrvēsturisko 

mantojumu; 
RV3.5.Revitalizēt 

degradētās teritorijas) 

IAS 2013-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalīti ainaviskie ceļi: 
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lokālplānojumus 

vai detālplānojumu 

 

 
Preiļu novada telpiskā perspektīva 
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Priekules 

novads 

Līdz 2030.gadam 

• Ir paredzēts izkopt 

un uzturēt reģiona 

unikālās lauku un 

urbānās ainavas 

• Ir telpiski izdalītas 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas un ceļi 

2015-2026 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Ir telpiski 

izdalītas ainaviski 

nozīmīgās 

teritorijas 

• Telpiski izdalīta 

Vietējas nozīmes 

kultūrvēsturiskā un 

dabas teritorija 

(TIN4) un 

Ainaviski vērtīga 

teritorija (TIN5) 

 

2019. gadā uzsākta 

grozījumu izstrāde 

2013-2019 

Ir uzdevumi/rīcības 

(labiekārtošana un 

skatu torņu izbūve 

vizuāli vērtīgo ainavu 

skatpunktos, kā arī 

pasākums - iezīmēt 

dabā vizuāli vērtīgās 

ainavas) 

 

AP definēta ainaviska 

teritorija - Vārtājas 

senleja 

IAS līdz 2030. gadam, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalītas ainaviski vērtīgās 

teritorijas un ceļi: 

 
Ainavisi vērtīgās un citas īpašās teritorijas 
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TP 2015-2026: 

 

 
Fragments no Priekules novada teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma (TIN 5-4 

“Vizuāli vērtīgā ainava (VVA)”) kartes 

Priekuļu 

novads 

2013-2030 

• Ir paredzēta 

ainavu 

daudzveidības un 

savdabības 

saglabāšana 

• Paredzēts 

izstrādājot Priekuļu 

novada teritorijas 

plānojumu, 

detalizēti noteikt 

ainaviski vērtīgo 

2009. gada 

dokuments 

(Izstrādāts pirms 

TAPL) (spēkā) 

• Ir atsevišķi 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

 

2017-2029 (spēkā - 

nav piemērojams) 

2015-2021 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U13 Sekmēt teritoriju 

sakārtošanu un 

labiekārtošanu) 

IAS 2013-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalītas ainaviski nozīmīgas 

teritorijas: 
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teritoriju 

aizsardzības, 

saglabāšanas un 

plānošanas 

prasības) 

• Ir konkrēti 

definētas ainaviski 

nozīmīgās 

teritorijas 

• Ir telpiski izdalītas 

ainaviski nozīmīgas 

teritorijas 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Ir telpiski 

izdalītas ainaviski 

nozīmīgās 

teritorijas 

• Telpiski izdalīta 

Ainaviski vērtīga 

teritorija (TIN 51) 

 

 
Tūrisma attīstības teritorijas un objekti 
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TP 2017-2029:  

 
Ainaviski vērtīgas teritorijas 
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Raunas 

novads 

2013-2037 

• Ir noteikta ainavu 

saglabāšana 

• Ir telpiski izdalītas 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas un skatu 

punkti 

2012-2024 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai, t.sk. 

Ainaviski vērtīgās 

teritorijas 

• Ir telpiski 

izdalītas ainaviski 

vērtīgās teritorijas 

2014-2020 

Ir uzdevumi/rīcības 

(VTP2.2. Novadam 

raksturīgā 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma, 

kultūrvides, ainavas 

un tradīcijas 

saglabāšana un 

attīstība) 

IAS 2013-2037, Izdalītas ainaviski vērtīgās teritorijas un skatu punkti: 

 
Dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas 
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TP 2012-2024, Grafiskajā daļā izdalītas ainaviski vērtīgās teritorijas: 

 

 
Fragments no Raunas novada plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 

Rēzeknes 

novads 

Līdz 2033. gadam 

• Ir paredzēts, ka 

Lauku teritorijā 

jāsaglabā teritorijai 

raksturīgā 

kultūrvēsturiskā 

ainava ar 

2013-2024 

• Ir nosacījumi 

teritoriju ainavu 

aizsardzībai un 

pārvaldībai 

• TP ir definētas 

rekomendējoša 

2019-2025 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U.9. Veicināt tūrisma 

produkta/pakalpojumu 

attīstīšanu un 

popularizēšanu; U.23. 

Sekmēt 

IAS līdz 2033. gadam, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalīti ainaviskie ceļi: 
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atsevišķām lauku 

sētām un to 

grupām, 

lauksaimnieciskās 

ražošanas ēkām un 

būvēm, tūrisma un 

atpūtas 

pakalpojumu 

objektiem, kā arī 

nav atbalstāma 

ainavā dominējošu 

un disharmonējošu 

objektu būvniecība 

• Ir telpiski izdalīti 

ainaviskie ceļi 

rakstura vadlīnijas 

un obligātās 

prasības īpašas 

nozīmes ainavu 

telpās, gar 

ainaviskajiem 

ceļiem un skatu 

vietās 

• Ir telpiski 

izdalītas ainavu 

telpas, ainaviskie 

ceļi un skatu 

punkti 

 

2019. gadā uzsākta 

grozījumu izstrāde 

kultūrmantojuma, 

kultūras pieminekļu 

un tradīciju 

saglabāšanu un 

atjaunošanu; U.28. 

Labiekārtot publiskās 

teritorijas, zaļās un 

zilās zonas; U.31. 

Nodrošināt vides 

aizsardzību dabas 

resursu saglabāšanu 

un ilgtspējīgu 

apsaimniekošanu) 

 

 
Rēzeknes novada telpiskās attīstības perspektīva 
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TP 2013-2024, TIAN pielikums izdalītas ainavu telpas, ainaviskie ceļi un skatu 

punkti: 

 
TIAN pielikums. Tematiskais attēls “Ainavu telpas, ainaviskie ceļi un skatu punkti” 
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Riebiņu 

novads 

2012-2030 

• Ir konkrēti 

noteiktas nozīmīgu 

ainavu teritorijas 

• Šo teritoriju 

ainavas telpā 

pašvaldība ir tiesīga 

pieprasīt veikt 

plānotās darbības 

vizuālās ietekmes 

analīzi 

• Ir telpiski izdalīti 

skatu punkti un 

vērtīgi apskates 

objekti 

2012-2024 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

saglabāšanai 

• Ir telpiski 

izdalītas 

rekultivējamās 

teritorijas 

2019-2025 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U1.6.1. Kultūras 

iestāžu un arhitektūras 

pieminekļu 

infrastruktūras 

attīstība; U2.1.2. 

Prasmīga īpaši 

aizsargājamo teritoriju 

apsaimniekošana; 

U2.2.2. Nelegālo 

izgāztuvju un 

piesārņoto vietu 

apzināšana un 

likvidēšana; U2.4.2. 

Novadam raksturīgās 

ainaviskās vērtības 

izkopšana un 

saglabāšana; U2.4.3. 

Degradējošo teritoriju 

un graustu sakopšana) 

IAS 2012-2030, Telpiskās attīstības perspektīva izdalīti skatu punkti: 

 
Tūrisma teritorijas (atzīmēti objekti, kas nosaukti kā nozīmīgu ainavu teritorijas) 
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Rojas novads 2015-2030 

• Ir samērā plaši 

aprakstītas ainavas 

un paredzēta to 

saglabāšana 

• Ir noteiktas 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas 

(pludmale, ainava 

pie Kaltenes 

baznīcas) 

2011-2023 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

saglabāšanai 

• Telpiski izdalītas 

Tūrisma teritorijas 

dabas ainavā, 

Dzīvojamā apbūve 

jūras piekrastes 

ainavā, Retināta 

dzīvojamā apbūve 

lauku ainavā un 

Dzīvojamā apbūve 

meža ainavā 

 

2018. gadā tika 

uzsākta jauna TP 

izstrāde 

2015-2021 

Ir uzdevumi/rīcības 

(labiekārtošana) 

 

Ropažu 

novads 

2013-2030 

• Izdalīti vairāki 

vietējas nozīmes 

aizsargājami 

kultūrvēsturiski 

objekti un teritorijas 

2006-2018 (ar 

2009. gada 

grozījumiem) 

(Izstrādāts pirms 

TAPL) 

• Ir vispārīgi 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

 

2018. gadā 

apstiprināts un 

publiskajai 

apspriedei nodots 

TP 2019.-2031. 

gadam projekts 

 

• Ir vispārīgi 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Telpiski izdalītas 

Ainaviski vērtīgās 

2013-2019 

Ir uzdevumi/rīcības 

(labiekārtošana) 
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teritorijas (TIN5) 

un Degradētās 

teritorijas (TIN8) 

Rucavas 

novads 

2013-2038 

• Ir paredzēti 

pasākumi 

kultūrvēsturisko un 

ainaviski nozīmīgo 

teritoriju kopšanai 

• Ir konkrēti 

noteiktas ainaviski 

nozīmīgās 

teritorijas 

• Ir telpiski izdalītas 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas 

2013-2025 

• Ir nosacīti 

konkrēti 

nosacījumi ainavu 

saglabāšanai 

• Ir telpiski 

izdalītas 

Turpmākās 

plānošanas 

teritorijas, t.sk. 

Tematiskā 

plānojuma “Papes 

centra attīstības 

koncepcija” 

teritorija 

2012-2018 

Ir uzdevumi/rīcības 

(DzV-2.3. Rucavas 

centra teritorijas 

labiekārtošana kopā ar 

apkārtējo centra 

teritoriju; pasākums - 

Ainavas veidošanas 

pasākumi) 

IAS 2013-2038, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalītas ainaviski vērtīgās 

teritorijas: 

 
Rucavas novada kultūrvēsturiski un ainaviski nozīmīgās teritorijas (2038.gads) 
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TP 2013-2025, Grafiskajā daļā izdalīta tematiskā plānojuma teritorija: 

 

 
Fragments no Rucavas novada plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 

Rugāju 

novads 

Līdz 2030. gadam 

• Ir noteikts, 

plānojot 

būvniecību, 

ainaviski nozīmīgās 

vietās un teritorijās, 

veikt ainavas analīzi 

No 2017. gada 

• Ir vispārīgi 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

2013-2019 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U2 Veicināt 

apkārtējās vides 

saglabāšanu un 

atjaunošanu) 

 

2019. gadā tika 

uzsākta AP 2020.-

2026. gadam izstrāde 

 

Rūjienas 

novads 

Līdz 2030. gadam 

• Ir paredzēts 

saglabāt dabas 

ainavas 

2012-2024 

• Ir nosacījumi 

ainavas 

aizsardzībai, t.sk. 

2019-2025 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U.14.2. Saglabāt 

dabas daudzveidību 

IAS līdz 2030. gadam, Telpiskās attīstības perspektīva izdalītas perspektīvās ainavu 

telpas: 
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• Ir nosauktas 

konkrētas ainaviski 

vērtīgās teritorijas 

• Ir telpiski izdalītas 

perspektīvās ainavu 

telpas 

Ziemeļu Biosfēras 

rezervāta ainavu 

aizsardzības zonā 

esošajām ainavām 

• Ir atzīmētas 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas: 

(grafiskajā daļā 

“Ziemeļvidzemes 

Biosfēras rezervāta 

ainavu aizsardzības 

zona” un TIAN 

4.pielikums. 

“Ziemeļvidzemes 

biosfēras rezervāta 

vērtīgās dabas un 

ainavu zonas”  

un lauku ainavas; 

U.14.3. Uzlabot 

publiskās ārtelpas 

teritoriju pieejamību 

un labiekārtojumu; 

U.14.5. Veicināt 

neapsaimniekoto un 

degradēto teritoriju 

apsaimniekošanu un 

revitalizāciju) 

 

 
Perspektīvās ainavu telpas 

Rundāles 

novads 

2014-2030 

• Ir paredzēta 

Ciemu individuālo 

ainavu plānu 

izstrāde  

• Ir konkrēti 

noteikta ainaviski 

vērtīgā teritorija 

• Ir telpiski izdalītas 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas un 

2012-2025 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai  

• Ir telpiski 

izdalītas ainavu 

telpas:  

- Īpašas nozīmes 

ainavu telpa  

- Zemgalei 

raksturīgo 

līdzenumu atklātās 

2019-2025 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U.1.3.1. Nodrošināt 

publiskās ārtelpas un 

zili - zaļo teritoriju 

labiekārtošanu; 

U.1.4.1. Veicināt 

īpašumu 

apsaimniekošanu; 

U.2.2.3. Sekmēt 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

IAS 2014-2030, Telpiskās attīstības perspektīva: 
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ainaviskā ceļa 

posmi 

lauksaimniecības 

zemju ainavu 

telpas 

- Ainaviskais ceļš 

- Īslīces upes 

ainavu telpa 

saglabāšanu un 

apsaimniekošanu) 

 

 
Īpašās plānošanas teritorijas 
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TP 2012-2025, Grafiskajā daļā attēlotas vērtīgās ainavu telpas: 

 
Salacgrīvas 

novads 

2015-2038 

• Ir paredzēti 

ierobežojumi 

ainavu degradējošu 

vēja ģeneratoru 

izbūvei, nosacījumi 

ainavu saglabāšanai 

• Ir telpiski izdalīti 

Ainavu ceļi un 

Ievērojami objekti 

2009. gada 

dokuments 

(Izstrādāts pirms 

TAPL) 

• Ir nosacījumi 

ainavu aizsardzībai 

• Ir telpiski 

atzīmētas ĪADT 

ainavu aizsardzības 

zonas 

 

2019. gadā 

apstiprināts un 

publiskajai 

apspriedei nodots 

TP līdz 2030. 

gadam projekts 

 

• Ir nosacījumi 

ainavu aizsardzībai 

• Ir telpiski 

atzīmētas ĪADT 

2015-2021 

Ir uzdevumi/rīcības 

(R.1.1.5. Vietējās 

identitātes un 

raksturīgo īpatnību [..] 

saglabāšanas 

nosacījumu iestrāde 

Teritorijas 

izmantošanas un 

apbūves noteikumos; 

R.3.1.9. Salacgrīvas 

novada ainavisko 

vērtību apzināšana un 

apsaimniekošanas 

kārtības noteikšana) 
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ainavu aizsardzības 

zonas 

Salas novads Līdz 2030. gadam 

• Ir paredzēts 

saudzēt un kopt 

Sēlijas ainavu 

2018-2030 

• Ir vispārīgi 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Telpiski izdalītas 

Ainaviski vērtīgās 

teritorijas (TIN5) 

2019-2025 

Ir ar ainavu 

pastarpināti saistīti 

uzdevumi/rīcības 

(U1: Attīstīt tūrisma 

objektus un 

infrastruktūru; U1: 

Veicināt kultūrvides, 

tradīciju un 

infrastruktūras 

saglabāšanu un 

atjaunošanu) 

IAS līdz 2030. gadam: 

 
Telpiskās attīstības perspektīva 

Salaspils 

novads 

2014-2030 

• Ir noteiktas 

konkrētas ainaviski 
vērtīgās teritorijas 

• Ir paredzēts 

ainaviskās 

teritorijas attīstīt un 

iespēju robežās 

pielāgot tūrisma un 

2013-2025 

• Ir nosacījums ēku 

un žogu krāsu 

toņiem un ainavu 

aizsardzībai TIAN 

noteiktajās 

ainaviski vērtīgajās 

teritorijās 

2019-2025 

Ir ar ainavu 

pastarpināti saistīti 

uzdevumi/rīcības 

(RV2.2. Nekustamais 

īpašums) 
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rekreācijas 

nolūkiem 

Saldus novads 2013-2038 

• Ir konkrēti 

noteiktas ainaviski 

vērtīgās teritorijas 

• Ir telpiski izdalītas 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas, 

ainaviskie ceļi un 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

koncentrācijas 

vietas 

2013-2025 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

2013-2020 

Ir uzdevumi/rīcības 

(labiekārtošana) 

IAS 2013-2038, Telpiskās attīstības perspektīva izdalītas ainaviski vērtīgās teritorijas, 

ainaviskie ceļi un kultūrvēsturiskā mantojuma koncentrācijas vietas: 

 
Dabas, kultūrvēsturiski nozīmīgo un ainaviski vērtīgo teritoriju attīstība Saldus 

novadā 
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IAS 2013-2038, Telpiskās attīstības perspektīvas 12. attēlā izdalītas dabas un 

ainaviski vērtīgās teritorijas: 

 
Prioritāri attīstāmās teritorijas 

Saulkrastu 

novads 

2014-2036 

• Ir paredzēts 

teritorijas 

plānojuma ietvaros 

izstrādāt 

kultūrainavu 

aizsardzības un 

attīstības plānu, 

nosakot ainavas, 

kurām ir īpaša 

vēsturiskā, estētiskā 

2012-2024 (ar 

2017. gada 

grozījumiem) 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai  

• Ainaviski 

vērtīgās teritorijas 

izdala izstrādājot 

lokālos ainavu 

2014-2020 

Ir uzdevumi/rīcības 

(labiekārtošana un 

ainavu arhitekta 

piesaiste) 
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un ekoloģiskā 

nozīme 

• Ir paredzēts jaunu 

attīstību piekrastē 

plānot tā, lai tā 

saglabātu ainavu un 

neveidotu vizuālas 

barjeras 

plānus vai 

detālplānojumus 

Sējas novads 2012-2037 

• Ir paredzēts lauku 

teritorijās radīt 

priekšnosacījumus 

tradicionālā 

izkliedētā 

apdzīvojuma veida 

attīstībai 

2013-2024 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

2019-2025  

Ir uzdevumi/rīcības 

(U.3.2. Saglabāt un 

attīstīt 

kultūrvēsturisko 

mantojumu un 

tradīcijas; U.6.1. 

Sekmēt vides resursu 

ilgtspējīgu 

izmantošanu un 

aizsardzību; U.6.2. 

Uzlabot publiskās 

ārtelpas teritoriju 

pieejamību un 

labiekārtojumu; U.7.3. 

Veicināt 

neapsaimniekoto 

īpašumu un teritoriju 

apsaimniekošanu un 

revitalizāciju) 

IAS 2012-2037, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalītas mozaīkveida teritorijas 

izmantošana: 

 
Sējas novada lauku teritoriju perspektīvā attīstība 
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Siguldas 

novads 

2013-2038 

• Ir konkrēti 

noteiktas ainaviski 

vērtīgās teritorijas 

• Telpiski vispārīgi 

ir izdalītas dabas 

parku, kultūrainavu 

teritorijas 

2012-2024 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• TP iekļauts 

Ainavu plāns kurā 

telpiski atzīmēti 

Īpašo ainavu areāli 

 

2020. gadā 

apstiprināts un 

publiskajai 

apspriedei nodots 

TP grozījumu 

projekts 

 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Telpiski izdalītas 

Vietējas nozīmes 

kultūrvēsturiskās 

un dabas teritorijas 

(TIN4); Ainaviski 

vērtīgas teritorijas 

(TIN5, TIN51, 

TIN52) un 

Degradētas 

teritorijas (TIN8) 

• Ir definētas un 

uzskaitītas Īpašās 

nozīmes ainavas 

(t.sk. Meža 

ainavas); Vizuāli 

nozīmīgās ainavas 

gar vēsturiskajiem 

ceļiem un Īpašo 

ainavu areāli 

2018-2024 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U4 Uzlabot novada 

publisko ārtelpu; U13 

Nodrošināt 

daudzveidīgu lauku 

teritorijas attīstību un 

U17 Saglabāt un 

attīstīt kultūras 

mantojumu un 

tradīcijas) 

2019. gadā ir izstrādāts (nav apstiprināts) Siguldas identitāti veidojošs 

tematiskais plānojums, kas sastāv no 6 sadaļām, no kurām tādās sadaļas kā 

Zaļumvietu attīstība un pārvaldība, Ēku, būvju, to elementu, mazo arhitektūras 

formu vizuālie izteiksmes līdzekļi, kā arī Kultūrvēsturisko vērtību izpēte un 

saglabāšanas metodika ir tieši integrēti ainavu aizsardzības, pārvaldība un 

attīstības jautājumi.  

 

IAS 2013-2038, Ir izdalītas dabas parku, kultūrainavu teritorijas: 

 

 
Dabas un ainavu aizsardzība 
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TIAN 2012-2024, Ir noteikti īpašo ainavu areāli, kā arī ainavu vērtību un risku 

teritorijas: 

 
Īpašo ainavu areāli 

 
Ainavu vērtības un riski 
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TIAN 2012-2024 grozījumu projekts, Ir noteiktas ainaviski vērtīgās teritorijas: 

 
Ainaviski vērtīgās teritorijas (TIN5) Siguldas novadā 

Skrīveru 

novads 

Līdz 2030. gadam 

• Ir konkrēti 

noteiktas ainavu 

telpas 

• Ir telpiski izdalītas 

ainavu telpas 

2006-2018 

(Izstrādāts pirms 

TAPL) 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

 

2019. gadā 

apstiprināts un 

publiskajai 

apspriedei nodots 

TP 2019.-2030. 

gadam projekts 

 

2014-2020 

Ir uzdevumi/rīcības 

(Uzdevums 2.6.2. 

Veikt novada ainavu 

inventarizāciju un 

izstrādāt ainavu 

kopšanas, 

uzturēšanas, 

saglabāšanas un 

apzaļumošanas 

noteikumus) 

IAS līdz 2030. gadam, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalītas ainavu telpas: 
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• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Telpiski izdalītas 

Ainaviski vērtīgas 

teritorijas (TIN5 un 

TIN51) 

 

 
Telpiskais plānojums. Ainavu telpas 
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TP 2019-2030 projekts, Grafiskajā daļā ir telpiski izdalītas ainaviski vērtīgās 

teritorijas novadā: 

 
Ainaviski vērtīgās teritorijas (TIN5 un TIN51 teritorijas) Skrīveru novadā 
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Skrundas 

novads 

2014-2030 

• Ir paredzēts 

saglabāt un izkopt 

raksturīgo 

mozaīkveida lauku 

ainavu 

• Ir vispārīgi 

noteiktas ainaviski 

vērtīgas teritorijas 

• Ir telpiski 

atzīmētas ainaviski 

vērtīgās teritorijas 

2013-2025 

• Ir atsevišķi 

nosacījumi vēja 

elektrostaciju 

būvniecībai, ņemot 

vērā ietekmi uz 

ainavu un tiesības 

pašvaldībai nojaukt 

ainavu degradējošo 

ēku 

 

2019. gadā uzsākta 

grozījumu izstrāde 

2014-2020 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U3.2.2. Sekmēt 

dabas vides 

labiekārtošanu un 

ilgtspēju; investīciju 

plāna projekts - Dabas 

ainavu attīstības plāna 

izstrāde) 

IAS 2014-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā attēlotas ainaviski vērtīgās 

teritorijas: 

 
Dabas aizsardzības un ainaviski vērtīgās teritorijas 
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Smiltenes 

novads 

2013-2037 

• Ir paredzēta 

neizmantoto un 

mazvērtīgo 

lauksaimniecības 

zemju apmežošana, 

bet nepieļaujot 

ainavas 

daudzveidības un 

estētiskās kvalitātes 

samazināšanos 

ainaviski nozīmīgās 

teritorijās 

• Ir telpiski izdalītas 

ainaviski nozīmīgas 

teriotorijas 

2018-2030 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Noteiktas vietējas 

nozīmes 

kultūrvēsturiskās 

teritorijas un 

objekti 

• Telpiski izdalītas 

Vietējas nozīmes 

kultūrvēsturiskās 

teritorijas (TIN4); 

Ainaviski vērtīgās 

teritorijas (TIN5) 

2012-2018 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U.1.4.1. Izkopt 

Vidzemei raksturīgo 

dabas ainavu un 

kultūrainavu, saglabāt 

bioloģisko 

daudzveidību) 

IAS 2013-2037, Telpiskās attīstības perspektīvā attēlotas ainaviski nozīmīgas 

teriotorijas: 

 
Tūrisma/rekreācijas un ainaviski nozīmīgas teritorijas 
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TP 2018-2030: 

 
Teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN) 
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Fragments no Smiltenes novada plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 
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Stopiņu 

novads 

2012-2030 

• Ir paredzēts, ka 

veicot dabas 

teritoriju 

labiekārtošanu, 

jārespektē teritorijas 

vērtības, bioloģiskā 

daudzveidība un 

raksturīgās ainavas 

TP no 2017. gada 

• Noteiktas vietējas 

nozīmes 

kultūrvēsturiskās 

teritorijas un 

objekti 

• Telpiski izdalītas 

Vietējas nozīmes 

kultūrvēsturiskās 

teritorijas (TIN4) 

un Degradētās 

teritorijas (TIN8) 

 

2019. gadā uzsākta 

grozījumu izstrāde 

2019-2025 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U8. Uzturēt un attīstīt 

esošo 

kultūrmantojumu un 

tradīcijas; U28. 

Uzlabot apkārtējās 

vides kvalitāti un 

pievilcību) 

TP no 2017. gada, Grafiskajā daļā attēlotas Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskās 

teritorijas (TIN4) un Degradētās teritorijas (TIN8): 

 

 
Fragments no Stopiņu novada plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 

Strenču 

novads 

2013-2030 

• Ir noteikts 

vispārīgs ietvars 

ainavu saglabāšanai 

2012-2023 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Telpiski izdalītas 

Saudzējamas 

2013-2019 

Ir uzdevumi/rīcības 

(labiekārtojums) 

IAS 2013-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalītas ainaviski vērtīgas 

teritorijas: 
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• Ir telpiski izdalītas 

ainaviski vērtīgas 

teritorijas 

ainaviskas 

teritorijas, Ziemeļu 

biosfēras rezervāta 

ainavu aizsardzības 

zona, Ainavu 

aizsardzības 

apvidus 

“Ziemeļgauja” 

teritorija un 

Rekultivējamās 

teritorijas 

 

 
Dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas 
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TP 2012-2023, Grafiskajā daļā izdalītas Saudzējamas ainaviskas teritorijas, Ziemeļu 

biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zona un Ainavu aizsardzības apvidus 

“Ziemeļgauja” teritorija: 

 
Fragments no Strenču novada plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 

Talsu novads 2014-2030 

• Ir noteikts, ka TP 

jāattēlo ainaviskie 

ceļi vai to posmi 

• Ir telpiski izdalītas 

ainaviskās 

tertorijas, ainaviskie 

ceļa posmi un 

ainaviski nozīmīgi 

objekti 

No 2015. gada 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas 

• Telpiski izdalītas 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas (TIN5), 

t.sk. vērtīgu ainavu 

telpa (TIN51), 

augstvērtīgā ainavu 

telpa (TIN52) un 

ainaviskie ceļi 

(TIN53) 

 

2019. gadā uzsākta 

TP grozījumu 

izstrāde 

2014-2020 

Ir uzdevumi/rīcības 

(pasākums i-9-3-3 

Talsu novada ainavu 

ekoloģiskā plāna 

izstrāde ) 

2019. gadā ir izstrādāts un apstiprināts tematiskais plānojums “Talsu pakalnu 

loka dzīvināšanas plāns 2019.-2025.gadam”, kura ietvaros ir veikta plaša 

ainavisko vērtību apzināšana Talsu pilsētas centrā, kā arī paredzēti ainavu 

aizsardzības, pārvaldības un attīstības pasākumi. 

 

IAS 2014-2030, Telpiskas attīstības perspektīvā izdalītas ainaviskās tertorijas, 

ainaviskie ceļa posmi un ainaviski nozīmīgi objekti: 
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Tūrisma, rekreācijas, dabas un kultūrvēstures ainavu attīstības teritorijas 
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AP 2014-2020, Stratēģiskajā daļā ir ietverta Talsu novada ietekmējošo faktoru karte, 

kurā attēlota ainavu daudzveidība: 

 
Talsu novadu ietekmējošie faktori 
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TP no 2015. gada, Grafiskajā daļā daļā attēlotas ainaviski vērtīgās teritorijas:

 

 
Fragments no Talsu pilsētas teritorijas plņojuma funkcionālā zonējuma kartes  
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Tematiskais plānojums “Talsu pakalnu loka dzīvināšanas plāns 2019.-2025.gadam”: 

 
Zini-zaļās struktūras un ainavu vērtības 
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Tērvetes 

novads 

2014-2030 

• Ir paredzēts 

saglabāt ainaviskās 

lauku teritorijas ar 

viensētu apbūvi 

• Atbalstāma lauku 

apbūves (viensētu) 

atjaunošana, kā arī 

jauna būvniecība, 

ievērojot ainavu 

teritoriju specifiku 

No 2019. gada  

• Ir vispārīgi 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

2018-2024 

Ir ar ainavu 

pastarpināti saistīti 

uzdevumi/rīcības 

(labiekārtošana, 

apsaimniekošana) 

 

 

Tukuma 

novads 

2014-2033 

• Ir paredzēts 

saglabāt gleznainās 

ainavas 

• Ir telpiski izdalīti 

ainavu ceļi un 

nozīmīgas skatu 

vietas: 

2011-2023 (ar 

2016. gada 

grozījumiem) 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Ir telpiski 

izdalītas ainaviski 

vērtīgās teritorijas 

(TIN5) 

2015-2021 

Ir uzdevumi/rīcības 

(labiekārtojums) 

IAS 2014-2033, Telpiskās attīstības perspektīvā attēloti ainavu ceļi un nozīmīgas 

skatu vietas: 
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Aizsargājamās dabas teritorijas, kultūrvēsturiski nozīmīgās un ainaviski vērtīgās 

teritorijas Tukuma novadā 
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TP 2011-2023, Grafiskajā daļā izdalītas ainaviski vērtīgās teritorijas (TIN5): 

 
Fragments no Tukuma novada plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 

Vaiņodes 

novads 

2015-2030 

• Ir noteikta 

ainaviski vērtīgā 

teritorija - Embūtes 

pauguraine (dabas 

parks „Embūte”), 

2013-2024 

• Ir konkrēti, 

detalizēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

2013-2019 

Ir uzdevumi/rīcības 

(labiekārtošana) 

 

IAS 2015-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā vispārīgi attēlotas ainaviski vērtīgās 

teritorijas: 
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kurā mijas 

ainaviskas dabas un 

kultūrvēsturiskās 

vērtības 

• Ir telpiski izdalītas 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas 

• TP telpiski 

attēlotas ainaviski 

vērtīgās teritorijas 

AP identificētas 

ainaviski vēsturiskās 

vērtības 

 

 
Vaiņodes novada vēlamā telpiskā struktūra 
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TP 2013-2024, Grafiskajā daļā detalizēti attēlotas ainaviski vērtīgās teritorijas: 

 
Fragments no Vaiņodes novada plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 

Valkas 

novads 

2013-2037 

• Ir paredzēts veikt 

kulturvēsturiskās 

ainavas izpēti un 

analīzi 

•Paredzēts saglabāt 

lauksaimnieciska 

rakstura ainavas 

•Ir telpiski izdalītas 

ainaviskās 

teritorijas 

No 2017. gada 

• Ir nosacījumi 

ainavu aizsardzībai 

(ainaviskās 

teritorijas un ceļi 

jāattēlo 

lokālplānojumā 

un/vai tematiskajā 

plānojumā) 

• Telpiski attēlotas 

Ziemeļvidzemes 

Biosfēras rezervāta 

un Aizsargājamā 

ainavu apvidus 

ainavu aizsardzības 

zonas 

2015-2021 

Ir uzdevumi/rīcības 

(labiekārtošana) 

IAS 2013-2037, Tepliskās attīstības perspektīvā attēlotas ainaviskās teritorijas: 
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2019. gadā uzsākta 

grozījumu izstrāde 

 

 
Valkas novada telpiskās attīsības struktūra 

Varakļānu 

novads 

Līdz 2030. gadam 

• Ir telpiski izdalītas 

ainavu telpas 

2014-2025 

• Ir nosacījumi 

ainavu aizsardzībai 

• Ir telpiski 

atzīmētas ainaviski 

vērtīgās teritorijas 

(TIN51 - TIN57) 

2014-2020 

Ir uzdevumi/rīcības 

(Ainavekoloģiskā 

tematiskā plānojuma 

sagatavošana) 

IAS 2012-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā attēlotas ainavu telpas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.01.2020. 

147 

 

 
Ainavu telpas 
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TP 2014-2025, Tematiskajā kartoshēmā Nr. 8 attēlotas ainaviski vērtīgās teritorijas: 

 

 
Fragments no Varakļānu novada tematiskās kartoshēmas Nr. 8 

Vārkavas 

novads 

2012-2030 

• Ainavas ir 

noteiktas kā viens 

no resursiem 

tūrisma attīstībai 

• Ir noteikts, ka 

nepieciešama 

degradēto objektu 

sakārtošana un 

rekultivācija 

2016-2026 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Telpiski izdalītas 

Vietējās nozīmes 

kultūrvēsturiskās 

un dabas teritorijas 

2012-2018 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U26 Kultūrvēsturiskā 

mantojuma, dabas 

daudzveidības un 

raksturīgo ainavu 

saglabāšana) 

IAS 2012-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā attēlotas kultūrvēsturiskās ainavas: 
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• Ir telpiski izdalītas 

kultūrvēsturiskās 

ainavas 

 

 
Kultūrvēsturiskie objekti un ainavas 
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TP 2016-2026: 

 
Fragments no Vārkavas novada plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 

Vecpiebalgas 

novads 

2013-2037 

• Ir ļoti plaši un 

detalizēti noteiktas 

vadlīnijas ainavisko 

vērtību saglabāšanai 

• Ir konkrēti 

noteiktas ainaviski 

vērtīgās/nozīmīgas 

teritorijas 

2013-2025 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Telpiski izdalītas 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas un 

ainaviskie ceļi 

2013-2019 (2019. 

gadā AP Rīcību plāns 

aktualizēts 2019.-

2020. gadam) 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U2.2.2.Ainavisko 

vērtību saglabāšana, 

U2.3.1. Sekmēt 

kultūrvēsturisko 

IAS 2013-2037, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalītas īpašas nozīmes ainavas, 

ainaviskie ceļi, izcili skatu punkti un skatu vietas: 
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• Ir telpiski attēlotas 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas 

objektu atjaunošanu 

un uzturēšanu; 

U2.3.2. Īstenot 

aizsargājamo dabas 

objektu 

apsaimniekošanu) 

 

 
Ainaviski vērtīgās teritorijas un īpašas nozīmes vietas 
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TP 2013-2025, Grafiskajā daļā detalizēti attēlotas ainaviski vērtīgās teritorijas un 

ainaviskie ceļi: 

 

 
Fragments no Vecpiebalgas novada plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 

Vecumnieku 

novads 

2013-2028 

• Ir paredzēts 

saglabāt 

Vecumnieku 

novadam raksturīgo 

dabisko ainavu un 

saglabāt novadam 

raksturīgo 

Zemgales lauku 

ainavu ar nozīmīgu 

kultūrvēsturisku 

akcentu - dzirnavām 

• Ir konkrēti 

noteiktas ainaviski 

vērtīgās/nozīmīgās 

teritorijas 

2014-2026 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

• Telpiski izdalītas 

vērtīgo ainavu 

teritorijas 

2013-2019 

Ir uzdevumi/rīcības 

(Ainavu plāna izstrāde 

teritorijai starp 

Mēmeles upi un ceļu 

V1003) 

 

2019. gadā 

apstiprināts un 

publiskajai apspriedei 

nodots AP 2020.-

2026. gadam projekts 

 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U.2.2.3. Kultūras, 

atpūtas un sporta 

infrastruktūras 

IAS 2013-2037, Telpiskās attīstības perspektīvā attēlotas ainaviski nozīmīgas 

teritorijas: 
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• Ir telpiski attēlotas 

ainaviski nozīmīgas 

teritorijas 

uzlabošana; U.3.4.1. 

Novada ainavtelpas 

attīstība; U.3.4.3. 

Sabiedrības 

izglītošana un videi 

draudzīgas apziņas 

veidošana) 

 

 
Vecumnieku novada dabas struktūra 
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Vecumnieku novada kultūrvēsturiskā mantojuma struktūra 
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TP 2014-2026, Grafiskajā daļā attēlotas vērtīgas ainavu teritorijas: 

 

 
Fragments no Vecumnieku novada plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 

Ventspils 

novads 

2014-2030 

• Ir paredzēts 

atbalstīt viensētu un 

to grupu 

pastāvēšanu lauku 

teritorijā 

• Paredzēts 

izmantojot 

TP no 2016. gada 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsarzdībai 

• Telpiski izdalītas 

ainaviski vērtīgas 

teritorijas (TIN5) 

2011-2017 

Ir uzdevumi/rīcības 

(Pasākums Nr. 9: 

Ainaviskās vides 

uzlabošana, 

sakārtošana) 

 

IAS 2014-2030, Tepliskās attīstības perspektīvā attēlotas ainaviski vērtīgās 

teritorijas: 
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kultūrvēsturiskās un 

izcilās dabas 

vērtības un 

resursus, piejūras 

mežu teritorijas 

attīstīt kā 

rekreācijas un 

tūrisma teritorijas ar 

nelieliem, ainavas 

mērogam 

atbilstošiem 

objektiem un 

infrastruktūru 

• Ir telpiski izdalītas 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas 

2019. gadā 

apstiprināts un 

publiskajai apspriedei 

nodots AP 2020.-

2026. gadam projekts 

 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U.3.4. Sekmēt 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

apsaimniekošanu un 

aizsardzību; U.10.3. 

Veicināt 

neapsaimniekoto 

īpašumu un degradēto 

teritoriju 

apsaimniekošanu un 

revitalizāciju; U.11.1. 

Sekmēt dabas resursu 

ilgtspējīgu 

izmantošanu; U.11.2. 

Sekmēt vides 

aizsardzību un vides 

stāvokļa uzlabošanu; 

U.11.3. Uzlabot 

publiskās ārtelpas 

teritoriju pieejamību 

un labiekārtojumu; 

U.11.4. Sekmēt 

publisko ūdeņu 

apsaimniekošanas un 

piekļuves iespēju 

attīstību) 

 

 
Lauku teritorijas Ventspils novadā 
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TP no 2016. gada, Grafiskajā daļā detalizēti izdalītas ainaviski vērtīgas teritorijas ar 

īpašiem nosacījumiem: 

 

 
Fragments no Ventspils novada plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 

Viesītes 

novads 

2014-2028 

• Ir paredzēts 

izmantot ainavas 

tūrisma attīstībai 

• Ir telpiski izdalītas 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas 

No 2019. gada 

• TP viens no 

definētajiem 

mērķiem ir veicināt 

ainavas un 

bioloģisko 

daudzveidību, kā 

arī paaugstināt 

kultūrainavas un 

apdzīvoto vietu 

kvalitāti. 

•Ir vispārīgi 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai. 

2014-2020 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U19.: Ainavu un 

publiskās ārtelpas 

labiekārtošana) 

IAS 2014-2028, Tepliskās attīstības perspektīvā iezīmētas ainaviski vērtīgās 

teritorijas: 
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Telpiskā struktūra 

Viļakas 

novads 

2014-2030 

• Ir paredzēts lauku 

telpas veicināt 

vienmērīgu lauku 

apdzīvotību, 

saglabājot 

kultūrainavu un 

tradīcijas 

2012-2024 

• Ir nosacījumi 

ainavu aizsardzībai 

• Telpiski izdalītas 

Saudzējamas 

ainavu teritorijas 

2018-2024 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U.7.1. Kultūrvides 

objektu sakārtošana, 

labiekārtošana, 

restaurācija, 

rekonstrukcija un 

renovācija; U.21.9. 

Pilsētas un pagastu 

IAS 2014-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā izdalītas Saudzējamas ainavu 

teritorijas: 
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• Ir telpiski izdalītas 

Saudzējamas ainavu 

teritorijas 

teritorijas 

apsaimniekošana 

(t.sk.  dažādu 

teritoriju  pļaušana, 

apzaļumošana utml;  

parku, skvēru, zaļās 

zonas infrastruktūras 

uzlabošana;  publisko 

peldvietu uzturēšana 

un labiekārtošana); 

U.24.1. Konkursa 

„Sakoptākais 

īpašums” ieviešana, 

realizēšana, sakoptas 

vides un sētas 

popularizēšana 

U.24.2. Degradējošu 

objektu un teritoriju 

rekultivācija 

(pašvaldības un 

privāto, īpaši tūrisma 

maršrutos); U.26.1. 

Īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju 

apsaimniekošanas 

plānu ieviešana  

U.26.2. Sadarbība ar 

īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju 

īpašniekiem un blakus 

teritoriju īpašniekiem) 

 

 
Fragments no Viļakas novada IAS 2014-2030 Telpiskās attīstības perspektīvas 
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TP 2012-2024, Grafiskajā daļā izdalītas Saudzējamas ainavu teritorijas: 

 

 
Fragments no Viļakas novada plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 

Viļānu 

novads 

2014-2030 

• Ir netieši noteiktas 

labiekārtojamās 

vietas novadā 

• Ir telpiski 

noteiktas ainaviski 

2009. gada 

dokuments 

(Izstrādāts pirms 

TAPL) 

• Viļānu pagasta un 

pilsētas TIAN nav 

2015-2022 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U 1.1.7. Lauku 

teritorijām raksturīgās 

kultūrvides un dabas 

ainavas saglabāšana) 

IAS 2014-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā attēlotas ainaviski nozīmīgas 

teritorijas: 
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nozīmīgās 

teritorijas 

nosacījumu ainavu 

aizsardzībai 

• Sokolku un 

Dekšāres pagastu 

TIAN ir 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

 

2018. gadā tika 

uzsākta TP 2019.-

2031. gadam 

izstrāde 

 

 
Viļānu novada nākotnes dabas kapitāls 

Zilupes 

novads 

2013-2030 

• Ir paredzēts vietās 

ar augstu ainavisko 

un ekoloģisko 

vērtību veicināt 

2013-2025 

• Ir konkrēti 

nosacījumi ainavu 

aizsardzībai 

2019-2025. 

Ir uzdevumi/rīcības 

(U.5.2.5. Teritorijas 

labiekārtošana; 

IAS 2013-2030, Telpiskās attīstības perspektīvā attēlots ainavisks ceļš: 
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bioloģiskās 

lauksaimniecības 

attīstību 

• Ir noteikta 

ainaviski vērtīga 

teritorija - 

ainaviskais ceļš 

(P52) 

• Ir telpiski izdalīts 

ainaviskais ceļš 

• Telpiski attēlots 

ainaviski vērtīgs 

ceļš 

U.6.1.1. Dabas 

objektu sakārtošana) 

 

 
Kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas 
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Fragments no Zilupes novada plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 

 


